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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Sammanträde på distans tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 08.30 – 12.00 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Bo-Martin Alm (C) ersättare för Patrick Ström (C) vice ordförande 

 Linda Lidén (S) ersättare för Anna Lidén (S) 

 Bo-Martin Alm (C) ersättare för Mikael Lindfors (S) § 104-105 

 Lars-Åke Holmgren (KD) ersättare för Bo-Martin Alm (C) § 99, 104-105 

 
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Amanda Rask, teknikchef 

 Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg §§ 91-93, 98 

 Beatriz Axelsson, näringslivschef §§ 95-96 

 Inger Johansson, hr-chef §§ 106, 109 

 Lars-Åke Holmgren (KD) ej tjänstgörande ersättare 

  

 
 

Utses att justera Bo-Martin Alm Paragrafer: 87 - 109 

 

Justeringens tid och plats Onsdagen den 26 augusti kl. 13.00 

 
Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 

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

 Mikael Lindfors, ordförande  Bo-Martin Alm, ordförande §104-105 
 
 
 ................................................................................................. 

 Bo-Martin Alm, justerande Lars-Åke Holmgren, justerande § 99, 104-105 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2020-08-25 

Anslaget uppsatt  2020-08-26 Anslaget nedtages 2020-09-17 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 

Underskrift      ........................................................................................................................ 

 Aina Sjölin Ekman 
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 § 87 

 

Dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändring 

 

Tillkommer 

- Antagande av anbud – Ramavtal grävning och förläggning av 

fiberkanalisation. 

- Antagande av anbud – Ramavtal fibersvetsning och fiberblåsning. 

- Personalförsörjning 
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KS-20/00969 § 88 

 

Ekonomisk rapport 
 

Bakgrund 

Kommunchef Eleonore Hedman och verksamhetschef Elin Andersson 

redovisar den ekonomiska rapporten för kommunledningskontor respektive 

kommunal utveckling till och med juli månad 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska rapporter (bilaga). 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-20/00052 § 89 

 

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 25 125 kr.  

 

Vid allmänna utskottet 2020-01-20 beslutades att Elin Andersson, 

avdelningschef teknik ska ta fram kostnaden för att öka kapaciteten i 

ledningsnätet och att kostnaden ska redovisas vid nästa utskott 2020-03-03. 

 

Vid allmänna utskottet 2020-05-19 beslutades att kommunal utveckling ska 

utföra ytterligare utredning och att redovisning ska ske vid utskottet 2020-

08-25. 
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 Forts. § 89 

 

Verksamheten har begärt in pris för att byta nuvarande ledning till en 

ledning med större dimension. Kostnader beräknas uppgå till 500 000-

600 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2020-01-20 § 5 

Kapacitetsutredning år 2019-11-04 (aktbilaga) 

Tjänsteskrivelse 2008-05-07 (aktbilaga) 

Tjänsteanteckning 2008-01-14 (aktbilaga) 

Allmänna utskottet 2020-05-19 § 15. 

  

Allmänna utskottets beslut 

• Upprättad redovisning godkänns. 

 

----- 
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KS-19/01149 § 90 

 

Revisionsrapport - Underhåll av anläggningstillgångar  
 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 

angeläget att göra en översiktlig granskning inom området underhåll av 

anläggningstillgångar.  

 

Granskningen har fokuserat på följande:  

- Mål och planer för underhåll  

- Organisation och ansvarsfördelning  

- Dokumentation och analys av underhållsbehov  
 

Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas uppdrag enligt kommunal-

lagen kapitel 12. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen.  

Vår granskning visar att kommunstyrelsen inte säkerställt att underhåll av 

anläggningstillgångar sker på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna 

kontrollen inom området inte är tillräcklig. Resultat och underlag för 

gjorda bedömningar redovisas i bifogad revisionsrapport.  

 

För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer beaktas:  

- Kommunstyrelsen utvecklar sin styrning inom området genom att 

besluta om mål och planer för underhåll av anläggningstillgångar.  

- Kommunstyrelsen prövar vilka aktiviteter och resurser som måste 

tillföras för att utveckla dokumentation och analys av underhållsbehov.  

- Kommunstyrelsen prövar hur chefers ansvar för ekonomi och 

verksamhet ska tydliggöras i kommuninterna styrdokument. Detta har 

tidigare beskrivits i fullmäktiges budgetdokument.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-17 § 37 att ge kommunal utveckling 

i uppdrag att upprätta en handlingsplan utifrån revisorernas påpekanden 

samt att planen ska redovisas senast 2020-08-25 i allmänna utskottet för 

beslut i kommunstyrelsen 2020-09-08. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport (bilaga). 

Kommunstyrelsen 2020-03-17 § 37. 

Handlingsplan (bilaga) 
 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 
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KS-20/00901 § 91  

 
Vasaloppet 100 år 2022 
 

Bakgrund 

Det är snart 100 år sedan det första Vasaloppet genomfördes 1922. Den 

första segraren var som bekant Ernst Alm från Norsjö. Även året efter 

vanns loppet av en norsjöbo, Oskar Lindberg. 

 

I Mora och i Vasaloppets organisation pågår redan planering för hur 100-

årsjubiléet ska uppmärksammas och firas. Rolf Hammar, tidigare 

”Vasaloppsgeneral” har ett uppdrag att arbeta med jubileumsplanerna för 

Vasaloppets egen räkning.  

Rolf Hammar har under senare tid haft kontakt med både företrädare för 

Skidlöparmuseet och Gold of Lapland bl a angående det kommande 

jubiléet. Från Vasaloppets sida ser man gärna att Vasaloppet 

uppmärksammas även i Norsjöbygden och är positiva till samarbete.  

 

Det har förts samtal i Skidlöparmuséets styrelse, Gold of Lapland och 

Norsjö kommun kring Norsjöbygdens intresse och förutsättningar att göra 

något kring 100-årsjubiléet. Samtalen har utmynnat i ett förslag om två 

spår.  

 

Två spår – rörelse och hälsa samt besöksnäring 

Det första spåret handlar om lokala arrangemang som främjar rörelse och 

hälsa i Norsjöbygden. Genomförande under en längre period och med final 

under vasaloppsveckan. Här skulle kan flera olika aktörer ha intresse att 

vara delaktiga i planering och genomförande då det kan röra sig om allt 

från skidtävlingar till aktiviteter för motion och lek med skidåkning som 

tema. Det finns skidspår på flera platser men det kan också handla om 

andra platser och andra typer av aktiviteter. 

 

Det andra spåret utgörs av ett större projekt med inriktning på 

besöksnäringen. Här finns goda förutsättningar för destinationsutveckling 

med fokus på längdåkning. Här finns dels möjligheter att ta fram produkter 

för skidturism men även med särskild inriktning på träning inför Vasalopp 

och andra långlopp. Det finns också företag i besöksnäringen som är 

intresserade av en sådan utveckling.  

 

En satsning på att uppmärksamma Vasaloppet 100 år kräver förberedelser 

av många slag, inte minst i form av dialog och samverkan med olika 

aktörer. 

Förberedelserna bör dessutom starta relativt snart. Det kommer att krävas 

resurser för både förberedelser och genomförande.  
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Tillväxtavdelningen har haft en första kontakt med Region Västerbotten 

angående möjligheten att söka finansiering där. För 2020 är merparten av 

medlen uppbundna, det finns eventuellt medel att söka 2021 men 

situationen påverkas givetvis av prioriteringar kopplade till den pågående 

Coronapandemin. 

Medfinansiering från Region Västerbotten kräver ett regionalt perspektiv 

och en regional nytta, alltför lokala inslag kan därför vara svåra att få 

finansiering till. 

 

De beskrivna tankarna kring firande av Vasaloppet 100 år är inte 

förankrade hos andra aktörer vilket måste ske för att få klarhet i om det 

finns intresse att genomföra någon form av aktivitet. 

 

Kommunstyrelsen behöver ta ställning till om Norsjö kommun ska 

engagera sig för att ett jubileumsfirande ska komma till stånd och hur 

kommunens engagemang i så fall kan se ut.  

 

Verksamheten har för närvarande inget förslag till beslut. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Kommunal utveckling får i uppdrag att skicka en förfrågan till 

föreningar om hur intresset är i ett jubileumsfirande. 

• I övrigt överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunal utveckling. 
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KS-20/00494 § 92 

 

Yttrande från Norsjö kommun avseende regional utvecklings-
strategi, Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft 
 

Bakgrund 

En ny regional utvecklingsstrategi tas nu fram för de kommande tio åren. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är det övergripande verktyget 

för länets samlade utvecklingsarbete.  

 

Ett yttrande från Norsjö kommun har arbetats fram. Sammanfattningsvis 

säger yttrandet att RUS behöver anpassas för att kunna utgöra ett 

utvecklingsverktyg för hela Västerbotten.  

 

Innehållet i yttrandet baseras på synpunkter från ett lokalt förankringsarbete 

där olika aktörer erbjudits att göra inspel till yttrandet. Följande parter har 

ingått i förankringsarbetet och erbjudits lämna synpunkter: Norsjö kommuns 

verksamheter, Norsjöbygdens Företag, Företagarna Norsjö, Gold of Lapland 

och Norsjöidrotten i samverkan. Innehållet är även förankrat hos 

kommunstyrelsens ledamöter under arbetsprocessen med remissyttrandet. 

 

Innehållet i yttrandet har förmedlats till Region Västerbotten i juni för att 

bidra till arbetsprocessen kring RUS.  

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från Norsjö kommun (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun godkänner upprättat yttrande. 

• Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att lämna in yttrandet. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef  

Utvecklingsstrateg  
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KS-20/00903 § 93 

 

Nytt Leaderområde för Norsjö i kommande programperiod 

 

Bakgrund 

I samband med Skellefteregionens möte på Källan i december 2019 fick 

representanter för Leader Skellefteå Älvdal möjlighet att träffa Skellefteå, 

Norsjö och Malå kommuner vilka är de kommuner som ingår i leaderom-

rådet. Mötets syfte var att diskutera hur de medverkande kommunerna ser 

på Leader i den kommande programperioden.  

 

Från kommunerna Skellefteå, Norsjö och Malå framfördes att man är 

positiva till ett fortsatt samarbete inom Leader med reservation för att 

villkoren i den kommande programperioden ännu inte är kända. Samarbetet 

ska i första hand ske i samma geografi som idag, alltså Skellefteå, Norsjö 

och Malå. 

 

Från och med 18 juni 2020 har Jordbruksverket öppnat en intresseanmälan 

för att bilda nya leaderområden inför den nya programperioden vilket 

landets samtliga leaderområden fått information om. Mot bakgrund av 

dialogen på Källan har Leader Skellefteå Älvdal lämnat in intresseanmälan 

för ett nytt leaderområde som omfattar Skellefteå, Norsjö och Malå. 

Intresseanmälan är inte bindande. 

 

Jordbruksverket kommer under hösten 2020 med mer information om 

arbetet med utvecklingsstrategier och ekonomiska villkor. De uppmanar 

också till att arbetsgrupper bildas för att fram till hösten 2021 skriva 

strategier och förbereda ansökan om att bilda leaderområde. Det kommer 

vara möjligt att söka förberedande stöd hos Jordbruksverket för att 

finansiera arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier, hur stödet 

kommer att se ut utreder Jordbruksverket för närvarande.  

 

Leader Skellefteå Älvdal önskar veta om kommunerna i leaderområdet kan 

ställa sig bakom intresseanmälan och ingå i det partnerskap som utreder 

förutsättningarna för att bilda ett leaderområde i Skellefteå, Norsjö och 

Malå.  

 

Tillväxtavdelningens yttrande 

Under senare år har det skett en utveckling mot storskaliga projekt och 

samarbeten då många strukturfondsprogram kräver det. Detta är en styrka 

förutsatt att det kan kombineras med möjlighet till småskaliga lokala 

projekt. Det är där den informella kraften kommer till uttryck och kan bidra. 

Om allt måste vara storskaligt så tappar de små aktörerna både lusten, 

förutsättningarna och arenan att verka på.  
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Leader är intressant av den anledningen då det riktar sig till små och lokala 

projekt. Det är numera en av få möjligheter till projektfinansiering för dessa 

utöver bygdemedel och investeringsstöd i Landsbygdsprogrammet. De 

sistnämnda finansierar enbart investeringar, inga andra typer av projekt.  

 

Norsjö kommun har begränsade möjligheter att ur egen budget finansiera 

småskaliga lokala projekt. Leader har möjliggjort 16 projekt i Norsjöbygden 

som tillsammans omsluter5 483 000 kronor. Under perioden har Norsjö 

kommuns finansieringsandel av Leader Skellefteå Älvdal varit totalt 

717 000 kronor.  

 

Leader är en intressant arbetsform. Den baseras på samverkan mellan 

offentlig, privat och ideell sektor. Det är ett arbetssätt som Norsjö kommun 

har goda erfarenheter från och det finns likheter med arbetssättet i 

visionsarbetet Världens bästa vardag.  

 

Tillväxtavdelningen förordar att Norsjö kommun ställer sig bakom intresse-

anmälan och medverkar i partnerskapet som utreder förutsättningarna för 

nytt leaderområde.  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun ställer sig bakom intresseanmälan att bilda nytt 

leaderområde. 

• Norsjö kommun ingår i det partnerskap som utreder förutsättningarna att 

bilda nytt leaderområde. 

• Norsjö kommun utser Ingrid Ejderud Nygren att företräda kommunen i 

ovan nämnda partnerskap. 

• Beslut att ingå i nytt leaderområde fattas när villkoren för medverkan är 

kända. 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Leader Skellefteå Älvdal 

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-18/00881 § 94 

 

Ny ledamot i styrgrupp för projekt "Norsjö Visitor Center" 

 

Bakgrund 

Norsjö kommun medverkar i projektet Norsjö Visitor Center som 

genomförs i samarbete mellan Gold of Lapland och Norsjö kommun, 

Tillväxtavdelningen. 

 

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 utsett följande företrädare att ingå i 

projektets styrgrupp. Robert Boström (C) med Håkan Jansson (KD) som 

ersättare och Hans Klingstedt (V) med Mikael Lindfors (S) som ersättare 

samt Ingrid Ejderud Nygren, Tillväxtavdelningen. 

 

Ny ordinarie ledamot har inte utsetts att efterträda Robert Boström som 

avsagt sig sina politiska uppdrag. Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om 

ny ordinarie ledamot i styrgruppen. 

 

Verksamheten har för närvarande inget förslag på ny ledamot. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-02-12 §31 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• NN utses att ingå som ny ordinarie ledamot i styrgruppen för Norsjö 

Visitor Center. 

 

 

Protokollet skickas till 

Tillväxtchef 

Ingrid Ejderud Nygren 

Gold of Lapland 

NN 

Håkan Jansson 

Hans Klingstedt 

Mikael Lindfors 
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KS-20/00857 § 95 

 

Ansökan om medfinansiering av tilläggsprojekt Exportfokus 

 

Bakgrund 

Tillväxtverket ger just nu en möjlighet för projekt som beviljats EU-medel 

att utöka sin budget och verksamhet för att kunna göra insatser för att stötta 

företag som drabbats hårt av Coronavirusets effekter. En av de mest utsatta 

branscherna är besöksnäringen och i synnerhet de företag som har gäster 

från andra länder, så kallade exportföretag. 

  

Gold of Lappland ekonomisk förening har ett beviljat projekt, Exportfokus, 

och ansöker nu om medfinansiering för ett tilläggsprojekt med anledning av 

Coronavirusets effekter. Projektet Exportfokus pågår 2018 – 2021 och när 

projektet startade 2018 var 16 företag med. Nu är det över 20 företag med 

och från fler kommuner varför Gold of Lapland i denna tilläggsansökan 

ansöker om medfinansiering även från Dorotea och Storumans kommuner 

som inte ingick i det ursprungliga projektet. Gold of Lapland bedömer att 

ännu fler företag kommer att vilja delta i projektet och dra nytta av de 

insatser som projektet kan göra.  

Det finns exempelvis en pott på drygt 200 000 kr att nyttja som försumbart 

stöd t ex till resor, boende och monterkostnader vid deltagande på utländska 

mässor. Insatser som företagen uppger att de nu behöver stöd med är 

marknadsföring, filmat material för digital marknadsföring, kunskap om fler 

marknader i Europa och om den svenska marknaden samt att få kunskap och 

kompetens att ta steget att bli egna säljkanaler, så kallade incomingföretag. 

Detta har Gold of Lapland tagit fasta på i denna tilläggsansökan. Hela 

ansökan till Tillväxtverket inklusive budgetar mm framgår av bilagor.  

 

Följande företag är med juni 2020: 

 

Dorotea:  Dorocamp.  

Lycksele: Ansia Resort , Hotell Lappland , JK Event, Lycksele Djurpark, 

Lycksele Flygplats, Skogsmuseet i Lycksele, Wild Lapland.  

Malå:  Malå Hotell Ski- och event, Lapland Stuga & Tours, 

Vildmarkscamp i Malå.  

Norsjö:  Horses of Taiga, Källan Hotell Spa & konferens, Svansele 

vildmarkscenter.  

Vindeln:  Forsknäckarna, Granö Beckasin, Aurora Borealis, Open 

Lapland.  

Storuman:  Hotell Toppen, Storumans camping. 

 

Ekonomi 

Medfinansiering av tilläggsprojektet grundar sig på antal företag som deltar 

och söks enligt nedan: 
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Finansiär 2022 2023 Totalt 

Norsjö kommun 40 000 15 000 55 000 

Malå kommun 40 000 15 000 55 000 

Lycksele kommun 80 000 30 000 110 000 

Vindelns kommun 40 000 15 000 55 000 

Region Västerbotten 280 000 85 750 365 750 

Dorotea kommun 10 000 3 250 13 250 

Storuman kommun 20 000 7 500 27 500 

Gold of Lapland 50 000 0 50 000 

Tillväxtverket 328 330 25 971 354 301 

Totalt 888 330 197 471 1 085 801 

 

Enligt tidigare beslut medfinansierar Norsjö kommun projektet 

Exportfokus med totalt 135 000 kronor under projekttiden 2018 – 2021. 

 

Tillgängligt för beslut* 2022 2023 Totalt 

Kst 1901 344 409 370 000 714 409 

Bygdeavgiftsmedel  314 799 400 000 214 799 

Summa 659 208 770 000 1 429 208 
Inneliggande anspråk från 

andra 

medfinansieringsärenden 

under beslut. 

256 527 46 474 562 498 

Anspråk från detta projekt 40 000 15 000 55 000 

 

*Angivna belopp tillgängliga medel är en uppskattning och baseras på ett 

antagande avseende budget för kst 1901 och tilldelad ram bygdemedel. 

 

Tidsbegränsningar 

Tilläggsprojektet ansluter i direkt följd till pågående projekt och har 

projekttid 2022 – 2023. 

 

Tillväxtavdelningens yttrande 

Coronaviruset har påverkat Norsjöbygdens besöksnäring kraftigt. De hör till 

de företag som drabbats nästan omgående när Coronapandemin var ett 

faktum, inte minst gäller detta de företag som verkar på exportmarknaden 

varav tre i nuläget deltar i projekt Exportfokus. 

Region 10 kommer att ansöka om en utökning av projektet NiMR 

(Näringslivsutveckling i Möjligheternas region) med inriktning på andra  

typer av insatser och företag. Dessa båda tilläggsprojekt kan sammantaget 

spela en stor roll i arbetet med att mildra Coronapandemins effekter för 

företag i Norsjöbygden. Projekten kompletterar varandra väl.  

Tillväxtavdelningen förordar därför att tilläggsprojektet Exportfokus 

beviljas medfinansiering.  
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Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering (bilaga) 

Ansökan Tillväxtverket om tilläggsprojekt (bilaga) 

Reviderad budget för hela projektet (bilaga) 

Planerings- och ändringsbudget för nya kostnader i projektet (bilaga) 

Beslut Exportfokus 2018 – 2021 (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun medverkar i tilläggsprojekt Exportfokus. 

• Norsjö kommun medfinansierar tilläggsprojektet med totalt 55 000 

kronor 2022 – 2023 med följande fördelning mellan åren: 

40 000 kronor för 2022 

15 000 kronor för 2023. 

• Medfinansiering sker från kst 1901 ”Medel utvecklingsprojekt”. 

• Kostnaden påförs P0812 ”Medfinansiering EU-projekt 

näringslivsfrämjande åtgärder”. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Verksamhetschef kommunal utveckling 

Tillväxtchef 

Ekonomichef 

Utvecklingsstrateg 
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Medfinansiering av förlängning av projekt Näringslivsutveckling 
i Möjligheternas Region (NiMR) 
 

Bakgrund 

Region 10 har under snart tre år samverkat genom projektet Näringslivsu-

tveckling i Möjligheternas Region för fler och växande företag i Region 10.  

 

Coronakrisen har drabbat företagen i Norrbotten och Västerbotten hårt. De 

mest utsatta branscherna är bland annat besöksnäring inklusive hotell och 

restaurang, aktivitetsföretag, persontransporter, företag med kroppsnära 

tjänster samt tillverkningsindustri.  

 

Tillväxtverket skapar nu möjlighet för pågående och väl fungerande projekt 

att utöka sin budget och verksamhet. De tillkommande insatserna ska stödja 

företag inom sektorer som blivit särskilt drabbade av krisen. Insatserna ska 

inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv.  

 

Näringslivsfunktionerna i Region 10 har därför tagit fram en plan för 

utökning av projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR) 

och systerprojektet Näringslivsutveckling i Arvidsjaur och Arjeplog 

(NiAA). Projekten benämns tillsammans NiMR. 

Storumans kommun kommer att vara projektägare och i projektet 

samarbetar även Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina, 

Åsele, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner. Deltagande kommuner har 

varit med vid framtagande av projektansökan.  

 

Förlängning av projektet 

Näringslivsfunktionerna i Region 10 vill genom detta tillägg i projekt-period 

och budget skapa möjlighet att fortsätta stötta och coacha företagen i 

medverkande kommuner, främst de som är drabbade av Coronapandemin.  

 

Befintliga aktivitetsplaner i NiMR och NiAA erbjuder ett arbetssätt som 

möjliggör att hjälpa företagen utvecklas där de står, alltså utifrån de behov 

de har för att klara Corona.  

 

Hela projektets arbetssätt genomsyras av hållbar företagsutveckling. I 

begreppet läggs ett stort fokus på sociala dimensioner och rättvisefrågor. I 

och med Coronapandemin har hållbarhetsfrågor aktualiserats ännu mer. 

Sambandet miljö-ekonomi-social dimension blir extra tydligt då någon del 

inte fungerar eftersom det påverkar de långsiktiga möjligheterna för 

företaget. Med hjälp av Sustainergies och deras nätverk har projektet tagit 

fram en modell som affärscoacherna kan luta sig mot i samtalen med 

företagen för att skapa förståelse för detta.  
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Projektet kallar det guide för strategisk hållbarhet och modellen finns att 

ladda ner på www.mojligheternasregion.se   

 

Insatser  

 

1) Stöttning och coachning för att kunna fatta strategiska beslut 

a) Att utmanas och bekräftas i sitt utvecklingsarbete 

 

2) Behovsanalys och handlingsplan 

a)  Nulägesanalys för att förstå vilket läge företaget är i 

b)  Riskanalyser/riskbedömning 

 

3) Företagsindividuella stöd för att genomföra de extra insatser som 

behövs utifrån behovsanalys och handlingsplan, exempelvis: 

a) Affärsutveckling, utveckling av affärsmodeller, 

ledarskapsutveckling, företagsattraktivitet, management, aktiviteter 

för marknadsutveckling, innovationsutveckling eller stöd i 

ägarskiften. Juridisk rådgivning vid frågor om avtal, rekonstruktion 

och likvidation/konkurs.  

b) Stöd och hjälp vid sökande av statliga och regionala stöd 

c) Ekonomisk rådgivning 

 

4) Klustersamverkan 

a) Samarbete, samverkan mellan företag och organisationer utifrån 

behovsanalyser och handlingsplaner. 

Basen i samarbetet är (1) Coachning, (2) Handlingsplan, (3) Insats. 

Detta arbetssätt ger bra styrning men också flexibilitet 

 

Målgrupp  

Målgruppen utgörs av Coronadrabbade företag inom projektets tidigare 

målgrupper. I tillägg till det är det projektets önskemål att kunna jobba med 

Coronadrabbade företag som har den lokala marknaden som sin 

huvudmarknad samt exempelvis handel. Projektet arbetar gärna i tät dialog 

med finansiärerna om detta. Utlandsfödda företagare har i många fall 

drabbats extra hårt av Corona och kommer att få extra uppmärksamhet av 

affärscoacherna i projektet.  

 

Ekonomi 

Medfinansiering kommer att sökas från deltagande kommuner, Region 

Västerbotten samt strukturfonderna för Övre Norrland. 

 

Den totala projektkostnaden för utökningen i samtliga medverkande 

kommuner uppgår till 17 999 921 kronor och finansiering söks enligt nedan.  

 

http://www.mojligheternasregion.se/
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Kommunernas medfinansiering för utökningen delas lika mellan 

medverkande kommuner. 

 

Finansiering NiMR 
Norsjö 

2021 2022 2023 Totalt 

Norsjö kommun 259 496 256 527 46 474 562 498 

Region Västerbotten 256 496 256 527 46 474 562 498 

Tillväxtverket 518 992 513 055 92 948 1 124 995 

Totalt 1 037 984 1 026 109  2 249 990 
 

 

Tillgängligt för beslut* 2021 2022 2023 Totalt 

Kst 1901 183 909 344 409 370 000 714 409 

Bygdeavgiftsmedel  299 021 314 799 400 000 214 799 

Summa 482 930 659 208 770 000 1 429 208 
Inneliggande anspråk 
från andra 
medfinansierings-
ärenden under beslut. 

0 40 000 15 000 55 000 

Anspråk från detta 
projekt 

259 496 256 527 46 474 562 498 

 

*Angivna belopp tillgängliga medel är en uppskattning och baseras på ett 

antagande avseende budget för kst 1901 och tilldelad ram bygdemedel. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Projektet (utökningen) planeras pågå 28 månader, perioden januari 2021 – 

april 2023. 

 

Tillväxtavdelningens yttrande 

Projekt NiMR har stor betydelse i det näringslivsfrämjande arbete som sker 

idag och det bidrar till att ytterligare stärka näringslivssamarbetet i Region 

10. I projektets nuvarande del har många insatser ställts om för att stödja 

näringslivet och då inte minst företag som drabbats av Coronapandemin. 

Pandemin pågår och någon bortre tidsgräns för dess verkningar är svår att se 

idag. Sannolikt behövs insatser under en längre tid då företag drabbas på 

olika sätt och i olika tid beroende på deras verksamhet.  

Gold of Lapland kommer att ansöka om en utökning av projektet 

Exportfokus för att möjliggöra insatser riktade mot besöksnäringsföretag. 

Tillväxtavdelningen och Gold of Lapland har fört dialog kring hur de 

utökade projektet NiMR och Exportfokus kan utformas för att på bästa sätt 

komplettera varandra.  
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Dessa båda utökningsprojekt kan tillsammans spela en stor roll i arbetet att 

lindra Coronapandemins effekter för företag i Norsjöbygden.  

 

Tillväxtavdelningen förordar därför att förlängningen av NiMR beviljas 

medfinansiering. Det finns möjlighet att bevilja både NiMR och  

tilläggsprojektet Exportfokus medfinansiering med en kombination av 

medel från kst 1901 och bygdemedel.  

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning av utökning NiMR (bilaga) 

Budgetöversikt NiMR (bilaga) 

Budget för utökning NiMR (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun medverkar i projektet Förlängning av Näringslivs-

utveckling i Möjligheternas Region, Norsjö 2021 – 2023. 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet med totalt 562 498 kronor 

2021 – 2023 med följande fördelning mellan åren 

259 496 kronor för 2021 

256 527 kronor för 2022 

46 474 kronor för 2023 

• Medfinansiering förordas ske genom bygdeavgiftsmedlens 

näringslivsbefrämjande del. 

• Kostnaden påförs P1851 ”NiMR (Näringslivsutveckling i 

Möjligheternas region)”. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Verksamhetschef kommunal utveckling 

Tillväxtchef 

Ekonomichef 

Utvecklingsstrateg tillväxtavdelningen 
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KS-20/00931 § 97 

 

Försäljning av Gumboda 1:59 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att avstycka den före detta skoltomten i 

Gumboda och förbereda nya tomter för försäljning. Avstyckning har 

genomförts och tomterna har beviljats förhandsbesked och 

strandskyddsdispens.  

 

Båda tomterna ligger hos mäklare för försäljning sedan en tid tillbaka. Ett 

anbud på utgångspriset, 248 000kr finns nu att ta ställning till. Utgångspriset 

grundar sig i av kommunfullmäktige antagen taxa för försäljning av 

strandnära tomter, 40 kr/m².  

 

Anbudsgivaren har angett avsikt att bygga fritidshus inom ett par år som 

eventuellt i framtiden kan komma att bli en permanentbostad. Anbudsgiv-

aren är bosatt i Skellefteå.  

 

Beslut om överlåtelse av mark till enskild för villa- eller egnahems-

bebyggelse ska enligt gällande delegeringsordning fattas av allmänna 

utskottet. 

 

Ekonomi 

Anbudet följer antagen taxa.  

 

Allmänna utskottets beslut 

• Anbudet inlämnat av Anders Berglund antas. 

• Verksamhetschef kommunal utveckling får i uppdrag att därefter teckna 

köpehandlingar med anbudsgivaren enligt antagna riktlinjer.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Elin Andersson 

Emma Lindfors 
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KS-20/00904 § 98 
 

Norsjö kommuns yttrande över Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) 
 

Bakgrund 

Norsjö kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över utredningen 

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Norsjö 

kommun är inte officiell remissinstans men önskar avge ett yttrande då 

utredningen behandlar frågor har stor betydelse för Norsjö kommun och 

dess invånare.  

 

Yttrandet är uppbyggt kring en inledande del med generella reflektioner 

över betänkandet, följt av specifika synpunkter utifrån den disposition som 

föreslås i Finansdepartementets remissmissiv.  

 

Norsjö kommuns viktigaste ställningstaganden: 

 

- Norsjö kommun motsätter sig bestämt förslaget om 

kommunsammanläggningar 

- Staten måste ta ett större finansiellt helhetsansvar för 

välfärdsproduktionen och samhällets grundläggande infrastruktur 

- Staten måste ta ett starkare grepp om kompetensförsörjningsfrågan och 

då med en tydlig geografisk dimension 

- Staten måste ha ett mer långsiktigt perspektiv och genom större 

uthållighet skapa rimliga planeringsförutsättningar för kommunerna 

 

Norsjö kommuns yttrande avslutas med att påtala att om staten inte genom 

sin ansenliga verktygslåda aktivt, uthålligt och uppfinningsrikt balanserar 

upp den snedvridning som uppstår genom platsers olika förutsättningar, är 

det bara en tidsfråga innan den geografiska sammanhållningen i landet 

kommer att rivas sönder. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från Norsjö kommun (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun fastställer och lämnar in yttrandet. 

• Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att lämna in yttrandet. 

 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-20/00650 § 99 

 

Medborgarförslag - förbättring av lekpark vid Ol-persas väg 
 

Bakgrund  

Cecilia Falk har önskemål att förbättra lekparken vid området Ol-persas för 

ett bredare utbud av aktiviteter främst för mindre barn. 

 

Lekparken är besiktad och åtgärdad enligt gällande normer. Verksamheten 

brottas med svårigheter att förbättra och underhålla nuvarande lekparker i 

kommunen på samma nivå och enligt tidigare beslut med minskad budget.  

 

Ekonomi  

Komplettering av ny lekutrustning har varit planerad under en längre tid 

men har fördröjts av ekonomiska skäl. Åtgärderna är i nuläget planerade att 

genomföras under hösten 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag (bilaga). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Förslagsställaren tackas för medborgarförslaget. 

• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

 

----- 

 

På grund av jäv deltar inte Bo-Martin Alm (C) i handläggningen i detta 

ärende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 

Mats Skogh 
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KS-20/00970 § 100 

  

Extra stöd till föreningar som påverkas av corona hösten 2020  
  

Bakgrund   

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Norsjö 

kommun arbetar för att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och 

att effekterna blir så milda som möjligt både på kort som lång 

sikt. Föreningslivet vilar på ideell grund men många föreningar har också en 

roll som arbetsgivare och arrangörer.  

  

För att lindra påverkan på kommunens föreningar bör ytterligare stöd 

erbjudas till ideella föreningar som har sitt säte i Norsjö kommun som äger 

sina egna lokaler och som haft utebliven intäkt pga. inställda aktiviteter 

/arrangemang mellan tiden 1/6 – 31/8 2020.   

  

Ansökan extra stöd  

I ansökan ska inkomstuppgifter från 2019 skickas med som 

bedömningsgrund för bidragsansökan. Föreningen ska också redovisa vilka 

åtgärder föreningen själv vidtagit för att minska sina omkostnader eller öka 

intäkter.   

  

Ekonomi   

Medel tas från KS till förfogande.  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv.   

1/6–31/8 2020 kan eventuellt förlängas. 

  

Förslag till beslut   

Att tillstyrka extra anslag till föreningar med egna lokaler under perioden 

1/6 – 31/8 2020   

- Tilläggsbudget beviljas med xxx kronor.   

- xxx kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.   

- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.  

- Kostnaden påföres kostnadsställe 3061  

  

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

Protokollet skickas till  

Ekonomi  

Mats Skogh  

Mari-Louise Skogh  
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KS-20/00898 § 101 

 

Redovisning av beviljade bidrag till föreningar som påverkats 
av corona under perioden 1/3 – 31/5 2020  

  
Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02 § 141 att ett extrastöd på 200 000 

kr till ideella föreningar som har sitt säte i Norsjö kommun och äger sina 

egna lokaler kan beviljas stöd för utebliven intäkt pga. inställda aktiviteter 

/arrangemang.   

  

Bidraget avses för lokala organisationer och föreningar att söka ekonomiskt 

stöd för att mildra de konsekvenser som tillkommit av coronaviruset, 

COVID-19 för tiden 1/3 – 31/5 2020 

 

Fördelning av extra stöd till föreningar påverkad av corona våren 2020   

 

Förening Sökt belopp Beviljat belopp 

 

Streetbears 20 000 0 

Norsjö volley 7 000 0 

Intresseföreningen Kulturbyggnader 

I Bastuträsk 7 700 5 000 

Norsjö idrottsförening 95 700 13 000 

Friluftsfrämjandet 15 500 12 000 

Medan Folkets hus 106 154 61 000 

Fromhedens idrottsförening 86 200 20 000  

Bastuträsk Folkets hus 24 772 24 000 

Holmträskbygdens byaförening 4 600 4 000 

Raggsjö byaförening 47 007 20 000 

Risliden/Lossmen sportklubb 42 000 11 000 

Risliden byaförening 9 300 6 000 

Hemmingens Byastuga 10 000 6 000 

Stenbäcks hembygdsförening 9 549 6 000 

Kvammarn/Lillholmträsk samlingslokal 

Förening 6 500 6 000 

Byaföreningen Ljusringen 20 135  6 000 

 

Summa 512 117 200 000 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Upprättad redovisning godkänns. 

 

----- 
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KS-20/00750 § 102 

 

Revisionsrapport IT-styrning 
 

Bakgrund  

På uppdrag av de förtroendevalda revisornerna i Norsjö kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens IT-styrning. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om IT-styrningen i kommunen är 

ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. 

 

Utifrån granskningen konstaterar PwC att kommunstyrelsen inte har 

säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig och att detta skett med 

tillräcklig intern kontroll. Se bilaga. 

 

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen: 

- Säkerställ att styrande dokument upprättas där det framgår hur 

kommunens IT ska förvaltas och även tillse att tillräckliga 

förutsättningar (exempelvis personal, tid, kompetens) finns inom 

förvaltningen för att implementera styrningen inom granskat område. 

- Säkerställ att organisationens roller och ansvar avseende kommunens 

styrning av IT tydliggörs, exempelvis IT-enhetens roll och ansvar i 

förhållande till kommunens kärnverksamheter. 

- Säkerställ att kommunens IT följs upp och utvärderas, både vad gäller 

kostnader hänförliga till verksamheternas IT-användning men också om 

kommunens IT är ändamålsenlig för kommunens verksamheter. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Revisionen emotser kommunstyrelsen skriftliga återkoppling utifrån 

granskningen och de rekommendationer som lämnas, senast per december 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport IT-styrning Norsjö 2020 (bilaga). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Uppdra till kommunchef Eleonore Hedman att se till att revisorernas 

rekommendationer följs.  

• Återrapport sker till allmänna utskottet den 10 november 2020 därefter för 

beslut i kommunstyrelsen den 24 november 2020. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Siv Bäckström 
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KS-20/00933 § 103 
 

Delegeringsordning - personalärenden gällande 
tillsvidareanställningar och organisationsstruktur 
 
Bakgrund  

I syfte att skapa förutsättningar för en hållbar organisation föreslås 

förändring inom gällande delegeringsordning när det gäller beslut om nya 

tillsvidareanställningar samt organisationsförändringar inom 

kommunförvaltningen. I personalförsörjningssyfte, men också för att uppnå 

den mest optimala bemanningsstrukturen för att möta föränderliga behov 

och krav från den offentliga verksamheten, behöver kommunförvaltningen 

ökad flexibilitet både inom resursplanering och organisationsstruktur. 

 

Nuvarande delegation: 

Nr Ärende Delegat Notering 

3.6 Anställande av 

tillsvidareanställd 

personal. 

Kommunchef  

  

Verksamhetschef   

Inrättande av nya 

tillsvidareanställningar 

beslutas av KS eller 

Kommun KF Det åvilar 

den respektive 

anställningsansvarige att 

undersöka behov av 

resurser vid uppkommen 

vakans och att respektive 

anställningsansvarige vid 

förändring skall uppta 

ärendet inom kommunens 

samverkansavtal. 

3.16 Organisationsförän

dringar inom 

kommunförvaltnin

gen inom gällande 

utskottsstruktur 

Kommunchef Efter samråd med 

ledningsgrupp 

 

Föreslag till ny delegation: 

 

Nr Ärende Delegat Notering 

3.6 Anställande av 

tillsvidareanställd 

personal som 

åberopar utökning 

av senast fastställd 

rambudget. 

Kommunchef  

  

Verksamhetschef   

Inrättande av nya 

tillsvidareanställningar 

som åberopar utökad 

rambudget beslutas av KS 

eller Kommunfullmäktige  

3.6.1 Anställande av 

tillsvidareanställd 

Kommunchef 

 

Det åvilar den respektive 

anställningsansvarige att 
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personal inom 

senast fastställd 

rambudget. 

Verksamhetschef undersöka behov av 

resurser vid uppkommen 

vakans och att respektive 

anställningsansvarige vid 

förändring skall uppta 

ärendet inom kommunens 

samverkansavtal och/eller 

enligt MBL 

3.16 Organisationsförän

dringar inom 

kommunförvaltnin

gen inom gällande 

utskottsstruktur 

Kommunchef 

 

Efter samråd med 

ledningsgrupp 

3.16.

1 

Organisationsförän

dringar inom 

kommunförvaltnin

gens respektive 

verksamhetsområd

en. 

Kommunchef 

 

 

Verksamhetschef 

Organisationsförändringe

n sker inom senast 

fastställda budgetram och 

med hänsyn till 

samverkans- och 

MBLkrav. 

 

Beslutsunderlag 

Se ovan framställda förslag till ny delegation i delegeringsordningen.   

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Upprättat förslag till förändring i delegeringsordningen godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunens ledningsgrupp 

 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 28 
Allmänna utskottet 2020-08-25 

 
 

K:\Protokoll\AU\2020\200825.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-20/00779 § 104 

 

Överenskommelse om Kompetens och omställningsavtal, KOM-
KR m.m. 
 

Bakgrund 

Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet 

gäller från och med 2020-05-01 och ersätter då KOM-KL. 

 

Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om 

omställningsavtal i lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse — 

lokala omställningsmedel, TLO-KL och ändrad turordningsbestämmelse i 

Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär 16:67. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation tecknade 2012 Omställningsavtal KOM-KL som 

från och med 2017 kompletterades med bilagan TLO-KL om tidig lokal 

omställning. 

 

Under december 2019 träffade centrala parter Principöverenskommelse - 

Nytt kompetens- och omställningsavtal, se cirkulär 19:52. 

 

Motsvarande överenskommelse träffades med Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds samverkansråd med skillnaden att den är tidsbegränsad och 

gäller under perioden 2020-05-01 —2022-12-31 Om överenskommelsen 

med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd inte 

permanentas i samband med försöksperiodens utgång, eller tidigare, gäller 

följande; 

- Bestämmelserna om turordning och företrädesrätt i AB 14 i lydelse från 

och med 2019-0101 35 ska gälla. 

- Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR och Överenskommelse 

om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är 

arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från 

arbetslöshetsförsäkringen upphör att gälla. 

För närmare läsning om principöverenskommelsen med Lärarförbundet och 

Lärarnas Riksförbund Samverkansråd, se cirkulär 19:52. 

Rekommendation till beslut gällande lokalt kollektivavtal — LOK, Särskild 

ersättning till äldre arbetstagare 

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare - kommuner och regioner — 

och berörda arbetstagarorganisationer att anta ett lokalt kollektivavtal med 

det innehåll som framgår av 2—8 och 10.  
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 Forts. § 104 

 

Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd 

genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. 

Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda 

arbetstagarorganisationer som begär det. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ett lokalt kollektivavtal med det innehåll som framgår av 2-8 och 10 

antas. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Inger Johansson 
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KS-20/00715 § 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 något event eller 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

”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.  

 

----- 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 31 
Allmänna utskottet 2020-08-25 

 
 

K:\Protokoll\AU\2020\200825.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-20/00971 § 106 

 

Sjukfrånvaro 
 

Bakgrund 

Hr-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvaro (bilaga) 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-20/00975 § 107 

 

Antagande av anbud – Ramavtal grävning och förläggning av 
fiberkanalisation 
 

Bakgrund  

Upphandling av tjänster för grävning och förläggning av fiberkanalisation 

har genomförts. Upphandlingen har inte varit samordnad med någon annan 

myndighet utan i egen regi.  

Tre (3) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild 

sammanställning.  
 

Utvärdering av anbuden har skett av upphandlaren i samråd med IT-strateg 

och kommunchef. Enligt ett särskilt utvärderingsprotokoll, som visar vilket 

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med tilldelningsgrunden bästa 

förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Ekonomi 

Summan av denna upphandling är ca 2 000 000 kr under avtalstiden. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Anbud från Install Fiber i Västerbotten AB i enlighet med utvärderings-

protokollet antas 

• Ramavtal för grävning och förläggning av fiberkanalisation tecknas 

avtal med Install Fiber i Västerbotten AB 

• Avtalsperiod 2020-09-01 till 2022-08-31 med möjlighet till förlängning 

1+1 år. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Emma Lindfors 

Magnus Karlsson 

Eleonore Hedman 
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KS-20/00976 § 108 

 

Antagande av anbud – Ramavtal fibersvetsning och fiberblåsning 
 

Bakgrund  

Upphandling av tjänster för fibersvetsning och fiberblåsning har genom-

förts. Upphandlingen har inte varit samordnad med någon annan myndighet 

utan i egen regi.  

Sex (6) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild samman-

ställning.  
 

Utvärdering av anbuden har skett av upphandlaren i samråd med IT-strateg 

och Kommunchef enligt ett särskilt utvärderingsprotokoll, som visar vilket 

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med tilldelningsgrunden bästa 

förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Ekonomi 

Summan av denna upphandling är ca 1 000 000 kr under avtalstiden. 

 

Allmänna utskottet beslut 

• Anbudet från Elitservice i Umeå AB i enlighet med 

utvärderingsprotokollet antas. 

• Ramavtal för fibersvetsning och fiberblåsning tecknas med Elitservice i 

Umeå AB 

• Avtalsperiod 2020-09-01 till 2022-08-31 med möjlighet till förlängning 

1 + 1 år. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Emma Lindfors 

Magnus Karlsson 

Eleonore Hedman 
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KS-20/01003 § 109 

 

Personalförsörjning 
 

Hr-chef Inger Johansson informerar om personalförsörjning. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 


