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Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 – 14.00 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Patrick Ström (C) vice ordförande 

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

 
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Cathrine Eiderhall, Sensus § 111 

 Åsa Ögren och Per Gysenius, SISU § 112 

 Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg §§ 114, 115 

 Beatriz Axelsson, tillväxtchef § 118 

 Inger Johansson, hr-chef §§ 132, 133 

 
 

Utses att justera Patrick Ström Paragrafer: 110 – 132 
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Underskrift ................................................................................................ 

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 
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 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Patrick Ström, justerande 
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 Aina Sjölin Ekman 
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 § 110 

 

Dagordning 
 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

 

Utgår 

- Information från Studiefrämjandet. 

 

 

----- 
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KS-20/01124 § 111 

 

Information från studieförbundet Sensus 
 

Bakgrund 

Cathrine Eiderhall från studieförbundet Sensus informerar om verksamheten 

och deras framtida planer. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-20/01125 § 112 

 

Information från RF-SISU Västerbotten 
 
Bakgrund 

Ordförande RF-SISU Åsa Ögren samt utbildningskonsulent Per Gysenius 

informerar om verksamheten och deras framtida planer. 

 

Beslutsunderlag 

Idrotten i Norsjö (aktbilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-20/01119 § 113 

 

Ekonomisk rapport 
 

Bakgrund 

Kommunchef Eleonore Hedman redovisar den ekonomiska rapporten för 

kommunledningskontoret till och med augusti månad 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport kommunledningskontor (bilaga) 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-20/01113 § 114 

 

Handlingsplan bygdemedel 2021 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren. 

 

Kommunen ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur 

bygdeavgiftsmedlen ska användas under året. Planen ska därefter godkännas 

av Länsstyrelsen. 

Som framgår av bilagda handlingsplan ska insatsområdena fördelas enligt 

följande: 

 

Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder 38 % av tilldelade medel 

Främjande av kommunens föreningsliv 62 % av tilldelade medel 

 

Enligt Länsstyrelsen ska det i handlingsplanen framgå vilka investeringar 

som kommunen avser att prioritera. För 2021 föreslås följande inriktningar: 

 

- Investeringar som behövs för samordning, samnyttjande, samarbete eller 

sammanslagning som bidrar till förnyelse och långsiktighet i föreningars 

verksamhet 

- Investeringar som behövs för att bibehålla eller utveckla verksamhet 

med aktiviteter för befintliga och nya målgrupper 

- Medfinansiering av projekt där föreningen söker externa medel 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan (bilaga). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Handlingsplanen för 2020 godkänns och skickas till Länsstyrelsen för 

fastställande. 

 

----- 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Länsstyrelsen 
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KS-20/01116 § 115 

 

Reviderade riktlinjer för bygdemedel 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren.  

 

Norsjö kommuns riktlinjer för bygdemedel reviderades senast 2016. Sedan 

dess har vissa förändringar skett, bland annat avseende hur ansökningar 

och rekvisitioner ska ske. Norsjö kommun behöver därför fastställa nya 

riktlinjer.  

 

Norsjö kommuns riktlinjer följer i grunden de riktlinjer som Länsstyrelsen 

i Västerbotten fastslagit. För föreningsdelen gäller förändringarna bland 

annat hur ansökningar och rekvisitioner ska göras.  

 

Länsstyrelsen omarbetar för närvarande riktlinjerna för näringslivsdelen. 

Här gäller förändringarna främst hur rekvisition och granskning ska ske.  

 

Tillväxtavdelningen har upprättat förslag till reviderade riktlinjer för 

bygdemedel.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer bygdemedel (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Reviderade riktlinjer för bygdemedel fastställs.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Verksamhetschef kommunal utveckling 

Tillväxtchef 

Utvecklingsstrateg tillväxtavdelningen 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 8 
Allmänna utskottet 2020-09-29 

 
 

K:\Protokoll\AU\2020\200929.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-20/01058 § 116 

 

Norsjö kommuns yttrande över Klimatanpassa Västerbotten - 
regional vägledning för klimatanpassning 2020 - 2025 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

 

Norsjö kommun har erbjudits att yttra sig utkast till regional vägledning 

för klimatanpassning inklusive mål och handlingsplan för det fortsatta 

lokala och regionala arbetet. Utkastet har arbetats fram av Länsstyrelsen i 

Västerbotten. Länsstyrelsen är speciellt intresserade av synpunkter på 

följande frågor: 

 

- Går det lätt att förstå hur dokumentet kan användas och är det troligt 

att det, i nuvarande form, kommer att vara ett reellt stöd för att kunna 

påbörja eller gå vidare med eget klimatanpassningsarbete? Om inte 

hur bör det förändras för att det ska bli det? 

- Är åtgärderna relevanta? 

- Saknas något viktigt perspektiv, saknas några viktiga åtgärder? 

 

Norsjö kommuns yttrande ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 30 

september.  

 

I yttrandet beskrivs att utkastet till vägledning har ett relevant innehåll och 

att det är utformat på ett sätt som gör det lätt att ta till sig. I den 

handlingsplan som ingår i vägledningen finns närmare 100 punkter som på 

i olika avseenden rör kommunerna och deras verksamhet. Vägledningen 

belyser därför tydligt kommunernas betydande roll i länets 

klimatanpassning som leverantörer av samhällsservice och uppdrag att 

vara förutsättningsskapande för andra aktörer i samhället.  

 

Vägledningen Klimatanpassa Västerbotten utmålar förväntningar men 

ställer inga krav. Norsjö kommun undrar hur detta kan komma att påverka 

resultat och effekter. Inga krav gör pressen mindre på aktörer med små 

resurser. Samtidigt gör detta att de önskade effekterna riskerar utebli för att 

många föreslagna åtgärder måste väljas bort på grund av resursbrist. Dessa 

val handlar inte om ovilja eller brist på insikt. De handlar om 

resurstillgång. 

Vägledningen måste mot denna bakgrund tillföras beskrivning av hur 

insatser ska kunna realiseras rent ekonomiskt och då även beskriva externa 

resurser som kan bidra till finansiering. Det skulle ta den i övrigt 

välgrundade vägledningen till en ny nivå. 

 

På grund av kort handläggning tas beslut i allmänna utskottet.  
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 Forts. § 116 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från Norsjö kommun (bilaga) 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Norsjö kommun lämnar in yttrande enligt förslag. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef  

Verksamhetschef kommunal utveckling 

Bygg- och miljöchef 

Utvecklingsstrateg tillväxtavdelningen  

Ingela Lidström 
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KS-20/00422 § 117 

 

Leaderprojektet ”Multinations Norsjö” 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg. 

 

Som en del i arbetet med Världens bästa vardag startades 

Facebookgruppen Multinations Norsjö i november 2019 av en medarbetare 

på Tillväxtavdelningen. Målsättningen med Facebookgruppen är att skapa 

ett livligt affärs- och socialt forum i Norsjö kommun för att ge 

information, support och tjänster till personer och företag som nyligen har 

flyttat till eller planerar att flytta till Norsjö. Detta forum ska hjälpa till att 

möjliggöra och underlätta deras flytt, bosättning och snabb integrering i 

sin nya miljö, vilket gör det till en trevlig upplevelse. För att uppnå detta 

ska gruppen samarbeta med svenska organisationer, föreningar och 

multinationella människor som bor här, Ibland ska gruppen arrangera 

affärs- och sociala events för att uppnå sina mål. " 

Hittills har gruppen 138 medlemmar av olika nationaliteter, och finns nu 

även på LinkedIn.  

 

Erfarenheterna från Multinations har visat att det finns ett stort behov av 

stöd Det finns många aktörer som var för sig erbjuder råd, stöd och hjälp 

inom sitt specifika område men ingen kontaktyta som lotsar rätt. Det är en 

stor utmaning för personer som står inför att fatta ett livsavgörande beslut 

att flytta hit. Det är också en kritisk period innan inflyttare från andra 

länder registreras med personnummer. Samhället är oftast inte medvetna 

om deras existens samtidigt som det är då de behöver som mest hjälp att 

navigera i den utmanande och ständigt föränderliga processen att få ett 

personnummer.  

Det är omöjligt att säga hur många människor Norsjö kan ha gått miste om 

under de senaste åren som har gett upp registreringen för personnummer. 

Det kan röra sig om hundratals personer. Processen som beräknas ta tre 

månader tar ofta upp till ett år och då har den initala positiviteten och 

entusiasmen kring att flytta hit försvunnit tillsammans med besparingar. 

Många återvänder till sitt ursprungsland besvikna och negativa till Sverige.  

Det är också väldigt viktigt att ta hand om hela familjen. Oftast är det 

mammor som är hemma med små barn som har svårast att komma in i 

samhället och ut ur ensamheten.  

 

Multinations Norsjö har redan gjort skillnad. Här erbjuds en personlig 

kontakt. I gruppen finns hittills 6 familjer, totalt 20 personer, som har 

flyttat in eller är på väg in. Det handlar också om 3 nya företag. Via 

gruppen har Tillväxtavdelningen också fått 27 CV från personer som vill 

flytta till Norsjö varav 7 är högutbildade inom vård utanför EU.  
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 Forts. § 117 

 

De personer som nåtts via Multinations är imponerade över den tid som 

läggs på dem för att de ska kunna etablera sig här. Denna personliga 

kontakt är att betrakta som en stor konkurrensfördel, få andra kan erbjuda 

liknande service.  

 

För att få möjlighet att vidareutveckla Multinations Norsjö sökte 

Tillväxtavdelningen i våras finansiering från Leader Skellefteå Älvdal till 

ett projekt för att vidareutveckla arbetet med Multinations Norsjö. 

Projektet har nu beviljats.  

 

Ekonomi 

Projektbudgeten uppgår till totalt 532 331 kronor. Ingen kommunal 

medfinansiering krävs. Projektet har beviljats 100% stöd av Leader 

Skellefteå Älvdal.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Projektet ska pågå under perioden 2021-01-01 – 2022-06-30, varav 

projektaktiviteter t o m 2021-12-31, därefter slutrapportering.  

 

Beslutsattestant samt ersättare för P 2051 Multinations Norsjö 

Projektnummer P 2051 har lagts upp för projektet. Kommunstyrelsen 

behöver därför utse beslutsattestant, ersättare samt fastställa 

ansvarsområde för P 2051. 

 

Beslutsunderlag 

Projektansökan (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun godkänner inlämnad projektansökan 

• Till beslutsattestant för P 2051utses tillväxtchef Beatriz Axelsson med 

verksamhetschef för kommunal utveckling Elin Andersson som 

ersättare 

• Ansvarsområde fastställs till 310 ”Näringsliv och samhälle” 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Verksamhetschef kommunal utveckling 

Tillväxtchef 

Ekonomichef 

Utvecklingsstrateg tillväxtavdelningen 
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KS-20/01150 § 118 

 

Näringslivspris 2020 

 
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. 

 

Allmänna utskottet beslut 

• 2020 års näringslivspris utdelas till enligt förslag. 

• Kostnad på 5000 kr påföres kst. 1124 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Beatriz Axelsson 
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KS-20/01098 § 119 

 

Ledarstipendium 2020 
 

Bakgrund 

Enligt gällande stadgar delas Norsjö kommuns ledarstipendium ut till ledare 

inom barn- och ungdomsverksamhet vart annat år vid något större 

arrangemang. Sista datum för att lämna nomineringar är 2020-09-07.  

 

Kandidaterna presenteras vid utskottets sammanträde. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ledarstipendiat för 2020 utses enligt förslag. 

 

-----  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

Mats Skogh 

Elin Andersson 
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KS-20/00781 § 120 

 
Remiss, avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd 
hälsa i Västerbotten   
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Marie-Louise Skogh. 

 

Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten 

har tagit fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för 

samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs av 

Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet. 

Intentionerna med avsiktsförklaringen är den ska underlätta och stärka 

folkhälsoarbetet i Västerbotten. 

 

Remiss är utskickad till folkhälsorådet samt till alla chefer i kommunen. 

Inga yttrande har inkommit 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

2020 - 2025 

 

Beslutsunderlag 

Remiss, Avsiktsförklaring (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun har inget att erinra gällande utskickat förslag. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mari-Louise Skogh 

Folkhälsorådet 

Länsstyrelsen 

Elin Andersson 

Eleonore Hedman 
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KS-20/01163 § 121 

 

Uppföljning av genomförandeplan för ANDTS/BRÅ 2019  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Marie-Louise Skogh 

 

Folkhälsorådet ska avrapportera till kommunstyrelsen och kommunfull-

mäktige 1 gång per år i form av uppföljning av insatser och aktiviteter kring 

området (ANDTS/BRÅ) alkohol, narkotika, doping, tobak, spel samt 

Brottsförebyggandearbete. Redovisning från verksamheterna av genomförda 

aktivitet kring det förebyggande arbetet ska rapporteras till folkhälsorådet i 

februari månad varje år. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Genomförandeplan 2019 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av genomförandeplan 2019 (bilaga). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Uppföljning av genomförandeplan 2019 antas. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mari-Louise Skogh 

Folkhälsorådet 

Förebyggargruppen 

Bo Sandström polisen 
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KS-20/00918 § 122 

 
Medborgarförslag – Badstranden i Norsjö 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson, verksamhetschef kommunal 

utveckling. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit angående att fylla på badstranden i 

Norsjö med mera sand.  

 

Ett fint förslag som också varit på tapeten tidigare. Det som då framkom 

var just att det unika med Norsjös badstrand är just dess blandning av gräs 

och sand. Gräsytor är mer tillgängliga för barnvagnar och personliga 

hjälpmedel.  

Att utöka sanddelarna av badstranden skulle ha en påverkan på djur och 

växtliv och skulle därför vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken och 

det är osäkert om den åtgärden skulle beviljas vid en prövning. Åtgärden 

skulle också medföra en kostnad för kommunen som ska vägas mot andra 

viktiga kommunala angelägenheter.  

 

Medborgaren tackas för sitt engagemang med det inlämnade förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Med ovanstående yttrande anses medborgarförslaget vara besvarat.  

 

----- 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Verksamhetschef kommunal utveckling 

Avdelningschef – fritid och service  
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KS-20/00977 § 123 

 

Medborgarförslag om djurhållning 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson är Elin Nilsson, miljö- och byggchef. 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att; 

1. Fem höns skall betraktas som sällskapsdjur och kan förehas utan 

ansökan inom detaljplanelagt område i lantliga byar såsom Bastuträsk. 

2. I flocken höns kan även tupp räknas in. 

 

Förslagsställarna menar på att man ska kunna ha enkel djurhållning på sin 

villatomt som självförsörjningsmöjlighet och att många kommuner redan 

tillämpar regeln med höns utan tillstånd. Vilka kommuner detta är eller hur 

den regeln är utformad framgår ej i medborgarförslaget. Förslagsställarna 

anser att tupp ska tillåtas då de inte för störande oljud på samma sätt som 

en stressad och orastad hund gör, utan har i jämförelse ett naturligt läte. 

 

Bedömning 
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, § 14, lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön. I dessa föreskrifter framgår att det 

krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden att hålla pälsdjur eller fjäderfä 

som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område.  

 

1. Om fem höns ska betraktas som sällskapsdjur? 

Ett rättsfall från 1998 (R1998:110) slår fast att höns inte är att betrakta 

som sällskapsdjur. Eftersom höns kan vara störande och till exempel 

ge upphov till lukt, ljud och nedskräpning för närboende anser miljö- 

och byggavdelningen att tillstånd fortsättningsvis ska krävas för höns, 

oavsett antal, inom detaljplanelagda områden. Tillståndsplikten 

hindrar inte att man kan hålla höns som självförsörjningsmöjlighet på 

sin villatomt. 

2. Om tupp ska ingå i flocken höns? 

Miljö- och byggavdelningens erfarenhet är att tuppar i stor omfattning 

stör närboende, varför dessa generellt inte tillåts inom 

detaljplanelagda områden. Under sommaren har avdelningen fått in 

många klagomål på galande tuppar i Bastuträsk. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag (bilaga). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Utifrån lämnad bedömning avslås förslaget om djurhållning. 

----- 

Protokollet skickas till Marja Määttä, Irene Pettersson, Elin Nilsson 
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KS-20/01165 § 124 

 

Ändring i delegeringsordning gällande upphandling 

  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson Emma Lindfors  

  

Gällande delegeringsordning kan under året revideras utifrån externa krav och 

interna behov av förtydligande och uppdatering.  

  

Syftet med ändringen är att förenkla upphandlingsprocessen. Främst när det 

gäller upphandlingar som Norsjö Kommun gör i samverkan med andra 

kommuner. Det är komplext att anpassa Norsjö Kommuns sammanträdesdatum 

med andra kommuner.  

  

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader genomförs idag utifrån 

tilldelad drift- och investeringsbudget.   

  

I Norsjö kommuns Inköps och upphandlingspolicy (KS-19/00170) står det 

att varje chef med beställar- och budgetansvar ska säkerställa att varor och 

tjänster införskaffas i enlighet med gällande lag samt initiera ny upphandling. 

Avtalsägare ska vara berörd närmaste chef alternativt verksamhets- eller 

kommunchef om avtalet berör många avdelningar/enheter. I policyn framgår 

även specifika riktlinjer för direktupphandling.  

  

Beslutsunderlag  

Revidering, bilaga 1.  

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Ändringen verkställs i och med kommunstyrelsen beslut.  

  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Delegeringsordningen revideras i enlighet med bilaga 1.  

  

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Emma Lindfors  

Siv Bäckström  

Elin Andersson  
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KS-20/01118 § 125 
 

Delårsrapport Norsjölägenheter AB 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman, kommunchef. 

 

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

På grund av uppkommen alltför kort handläggningstid kommer 

delårsrapporten för perioden januari-augusti att direkt överlämnas till 

kommunstyrelsen inför dess sammanträde 2020-10-13. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Jonas Lundström, NLAB 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren  
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KS-20/01169 § 126 
 

Delårsrapport Norsjö kommun 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

På grund av uppkommen alltför kort handläggningstid kommer 

delårsrapporten för perioden januari-augusti att direkt överlämnas till 

kommunstyrelsen inför dess sammanträde 2020-10-13. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef  
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KS-20/01126 § 127 

 

Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 

verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat 

innebär att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar av att ha en kommun 

som ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad 

kommunal borgensram. 

 

Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen. 

Kommunstyrelsen har 2012-11-27 fastställt ränte- och amorteringsvillkor. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Fr.o.m. år 2021 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Villkor för borgensavgift år 2021 fastställs till oförändrat 0,34 % på 

upptagna lån i Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i 

efterskott. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef  

Norsjölägenheter AB 
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KS-20/00623 § 128 

 

Årsbudget 2021 jämte plan för 2022-2023 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Årsbudget 2021 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.  

 

De gemensamma nämnderna 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).  

 

På grund av den ekonomiska osäkerheten som följer av Covid-19 beslutade 

kommunfullmäktige i junisammanträdet om preliminära budgetramar och 

att definitiv budget ska beslutas av kommunfullmäktige i slutet av oktober. 

 

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och 

utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 

2021 är därför den prognos som SKR presenterade i augusti 2020. 

Dessutom har generella bidrag tillagts med 5 710 tkr utifrån anslag som 

regeringen aviserat under maj och september.  

Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolkningsminskning på -

40 personer från första november 2019 till första november 2020, vilket är 

en justering med -10 personer sedan den preliminära budgeten antogs i juni.  

Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det till budget 2021 beräknats 

med en intäkt på 6 023 tkr, som är i överensstämmelse med SKR: s 

skatteunderlagsprognos per 2020-08-24, men 1 164 tkr lägre än i den 

preliminära budgeten som antogs i juni. 

 

Samverkan budget VSG har skett med de fackliga organisationerna 2020-

05-28. 
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 Forts. § 128 

 

Förslag till beslut 

Allmänt 

- Resultat- och investeringsbudget för 2021 jämte plan för 2022-2023 

fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för 

kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. 

- 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 2021. 

Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2021 fastställs preliminärt enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  xxx tkr 

- Kommunstyrelsen xxx tkr 

- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  7 328 tkr 

- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem 214 tkr 

- Överförmyndarnämnd 55 tkr   

  

Taxor, avgifter och bidrag  

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2021 till oförändrat 

8 000 kronor/mandat.  

- Partistödet fastställs för år 2021 till oförändrat 25 000 kr/parti.  

- Taxor och avgifter för år 2021 fastställs enligt bilaga. 

 

Övrigt 

- Upptagna resursbehov (ramar) för planperioden 2022-2023 ska inte 

betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför 

tilldelning våren 2021. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2021 fastställs enligt bilaga. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef  
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KS-20/01130 § 129 

 
Kommunal skattesats 2021 för Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av 

kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen bör 

fastställas när budgeten fastställs.  

 

Alla år, utom då val förrättas i hela landet, brukar budget och skattesats för 

näst kommande år beslutas av fullmäktige under juni månad, men med 

anledning av den stora ekonomiska osäkerheten som Covid-19 medfört 

beslutades att budget och skattesats för år 2021 istället skulle fastställas 

under hösten. 

 

Den primärkommunala skattesatsen för år 2021 föreslås att fastställas till 

oförändrat till 23,35 öre per skattekrona. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2021 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Den primärkommunala skattesatsen för 2021 fastställs till oförändrat 

23,35 öre per skattekrona. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ekonomichef 
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KS-20/01122 § 130 

 

Sammanträdesdagar 2021 
 
Bakgrund 

Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, 

allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt 

demokrati och medborgarberedning har upprättats enligt nedan. 

 

 

 

 

 
A

l

l

m

ä 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Utskottet har inget att erinra mot förslaget. 

• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 
----- 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ingela Lidström 

Aina Sjölin Ekman 

 

Beredning kl. 

10.00. Ärenden 

inlämnas 

senast 3 dagar 

innan. 

 

Måndag 

Utbildnings

- och 

omsorgs-

utskottet 

 

 

Måndag 

Allmänna 

utskottet 

 

 

 

 

Tisdag 

Demokrati 

& 

medborgar

-beredning 

 

 

Torsdag 

Kommun-

styrelsen 

 

 

 

 

Tisdag 

Kommun-

fullmäktige 

 

 

 

 

Måndag 

11 jan 18 jan  19 jan     2 feb  

22 feb   1 mar   2 mar 18 feb 16 mar 29 mar 

31 mar 12 apr 13 apr 29 apr 26 apr måndag  

17 maj 24 maj 25 maj     8 jun 21 jun  

      

16 aug 23 aug  24 aug 26 aug  7 sep  

20 sep 27 sep  28 sep 21 okt 12 okt 25 okt 

  8 nov 15 nov 16 nov  30 nov 13 dec 
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KS-20/01205 § 131 

 

Sjukfrånvaro 
 

Bakgrund 

Hr-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-20/01206 § 132 

 

Personalförsörjning 
 

Hr-chef Inger Johansson informerar om personalförsörjning. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 

 


