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Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 25 mars 2019 kl. 18:00-21:45 
 
Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 
 Katarzyna Wikström, kommunchef 
 Carina Lidén (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Lars Israelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 
 
Utses att justera Magnus Eriksson och Robert Boström      Paragrafer: 8-33 
 
Justeringens plats o tid onsdag den 3 april kl. 15:00, kommunkontoret       
 
 
Underskrift Sekreterare ................................................................................................ 
  Ingela Lidström 
   
 Ordförande ................................................................................................ 
  Sam Venngren 
    
 Justerande ................................................................................................. 
 Magnus Eriksson                    Robert Boström 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-03-25 

Anslaget uppsatt  2019-04-04 Anslaget nedtages 2019-04-26 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 
 
Underskrift.................................................................................................................................. 

Ingela Lidström  
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 
     § 12            § 17              §              § 

ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 
Mikael Lindfors  S X X  X      

Jeanette Berggren  S X X  X      

Isak Frohm   S X X  X      

Anna Lidén  S X X  X      

Mattias Degerman  S X X  X      

Emma Lindfors Robert Nerdal S X X  X      

Anders Björk  S X X  X      

Harrieth Sundström Conny Björkbacka S X X  X      

Magnus Eriksson  S X X  X      

Gun-Britt Jönsson  S X X  X      

Sam Venngren      S X X  X      

Astrid Nerdal  S X X  X      

Staffan Hjelte  S X X  X      

Linda Lidén  S X X  X      

Hans Klingstedt Gunnar Broström V X X  X      

Lina Hjelte  V X X  X      

Robert Boström  C X  X  X     

Angelika Sejdner Bo-Martin Alm C X  X  X     

Patrick Ström  C X  X  X     

Håkan Jansson  KD X  X  X     

Lars-Åke Holmgren  KD X  X  X     

Lena Brännström  KD X  X  X     

Martina Eriksson  KD X  X  X     

Sara Eriksson  KD X  X  X     

Linnea Lind  KD X  X  X     

Tesfa Gudeta  KD X  X  X     

Sofi Lind   KD X  X  X     

Jennie Norén Thorgren  L X  X  X     

Andreas Landin  L X  X  X     

Rickard Nilsson  L X  X  X     

Antal närvarande ledamöter   30 16 14 16 14     

Antal frånvarande ledamöter   -         
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 § 8 
 
Inledning och öppnande av sammanträdet 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, 
tjänstemän, media och åhörare välkomna till dagens sammanträde och för-
klarar detsamma för öppnat. 
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 § 9 
 
Arbetsordning 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Arbetsordningen godkänns med följande förändring: 

Ärende 25 ”Motion – Återinför matservice i matsalar på trygghetsboen-
den” behandlas direkt efter ärende 5 ”Årsredovisning för 2018 års rä-
kenskaper och förvaltning för Norsjö kommun”. 

----- 
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KS-19/00162 § 10 
 
Årsredovisning för 2018 års räkenskaper och förvaltning för 
Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
1. Årsredovisning 2018 

Redogörelse för 2018 års räkenskaper och förvaltning redovisas enligt 
särskild bilaga. 

 
2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till resultatutjämnings-
reserven (RUR). Tidigare år har maximal avsättning beslutats. 
 

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2018 
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som 
fullmäktige beslutat om i årsbudget. 
 

4. Granskning av 2018 års verksamhet 
Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2018 lämna en re-
dogörelse för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning 
över genomförda revisionsinsatser presenteras. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
Yrkanden 
Robert Boström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Isak Frohm (S) yrkar följande tillägg: 
− Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämn-

derna och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas anvarsfrihet. 
− Revisorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten antas. 
 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar bifall till Isak Frohms förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
Ordförande ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på 
Isak Frohms tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla yrkandet. 
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 § 10 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-02-26 § 34 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-02-25 § 38 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 90 
Årsredovisning, bilaga 
Revisionsberättelse, bilaga 
Revisionsrapport – granskning av årsredovisning 2018, bilaga  
Granskningsrapport NLAB, bilaga 
Granskningsredogörelse NLAB, bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisning för 2018 godkänns. 
• Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämn-

derna och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas anvarsfrihet. 
• Revisorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten antas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
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 § 11 
 
Ajournering av sammanträdet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika. 
 
Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överlägg-
ningarna. 
----- 
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KS-18/01169 § 12 
 
Motion – Återinför matservice i matsalar på trygghetsboenden 
 
Bakgrund 
En motion har inkommit från Lars-Åke Holmgren, Kristdemokraterna, där 
man vill återinföra matservice i matsalar på trygghetsboenden. 
 
Omsorgens yttrande 
Omsorgen vill stå kvar vid tidigare uppfattning om att matservering på 
trygghetsboende inte är ett uppdrag för socialtjänsten. Kommunens uppdrag 
är att verkställa beslut om matabonnemang i form av matlådor till ordinärt 
boende. Utifrån kommunens antagna riktlinjer för trygghetsboende finns 
gemensamhetsytor till förfogande där gemensamma måltider kan intas. Hy-
resvärden Norsjölägenheter AB (NLAB) förfogar över lokalen och eventuell 
lösning kring en gemensam matservering. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Motionen avslås. 
 
Yrkanden 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar att motionen bifalls. 
 
Mikael Lindfors (S) och Mattias Degerman (S) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 
 
Jennie Norén Thorgren (L), Lena Brännström (KD), Håkan Jansson (KD), 
Robert Boström (C), Andreas Landin (L) och Sara Eriksson (KD) yrkar bi-
fall till Lars-Åke Holmgrens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för enskilda par-
tiöverläggningar. 
 
Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta sammanträ-
det. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke 
Holmgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Propositionsordning  
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag 
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 § 12 forts. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-10-18, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-02-25 § 29 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 91 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen avslås. 
 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter som representerar Kristde-
mokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Lars-Åke Holmgren 
Kristina Holmström 
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KS-19/00163  § 13 
 
Aktivitetsplan 2019 – Demokrati- och medborgarberedningen  
 
Bakgrund  
Demokrati- och medborgarberedningen i Norsjö består av kommunfullmäktiges 
presidium och en representant vardera från övriga partier. 
Beredningens uppdrag innefattar samordning av det övergripande demokratiar-
betet i ärenden av större dignitet, stort ekonomiskt värde och eller av principiell 
beskaffenhet. (KF nivå). 
Även ansvar för utveckling av medborgar- och brukarinflytande – principer för 
medborgardialog och ansvar för Ungdomsinitiativprocess ingår. 
En årlig aktivitetsplan för den fasta beredningen ska beslutas av kommunfull-
mäktige och status återrapporteras vid delårsrapport och som årsrapport. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Aktivitetsplan gäller för 2019  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till aktivitetsplan 2019, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 62 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättat förslag till aktivitetsplan för demokrati- och medborgarberedning-

en gällande 2019 godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ledamöter i beredningen 
Inger Johansson 
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KS-19/00016 § 14 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 
 
Bakgrund 
Den gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag på uppda-
terade lokala föreskrifter. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-12-18 att förslag på ”Lokala före-
skrifter för att skydda människors hälsa och miljö ” överlämnas till kom-
munfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2018-12-18 § 93 
Lokala föreskrifter, bilaga. 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 27 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö” antas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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KS-19/00043 § 15 
 
Uppdaterad brandskyddspolicy 
 
Bakgrund 
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor regleras att den som äger eller bedri-
ver verksamhet i en byggnad har ansvaret för brandskyddet i den. Fastighetsä-
garen har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, 
vilket finns beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps all-
männa råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete. 
Räddningstjänstens insatser bygger på att ägaren av fastigheten tar sitt ansvar. 
 
En brandskyddspolicy innebär ett ställningstagande och en viljeförklaring. Där 
anges de riktlinjer och den säkerhetsnivå som ska gälla för brandskyddet i 
verksamheten. Genom brandskyddspolicyn förbinder man sig till ständiga för-
bättringar och ett kontinuerligt arbete med brand- och säkerhetsrisker. Norsjö 
kommun har en policy för arbetet med brandskydd som antogs 2003.  
 
I och med en genomgång av kommunens brandskyddsarbete framgår det att 
den antagna policyn från 2003 behöver uppdateras och förenklas för att över-
ensstämma med brandskyddsarbetets uppbyggnad och struktur. 
 
Beslutsunderlag 
Brandskyddspolicy antagen 2003, aktbilaga 
Uppdaterad brandsskyddspolicy, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-01-29 § 9 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 33 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Brandsskyddspolicyn uppdateras enligt förslag.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Elin Andersson 
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KS-19/00005 § 16 
 
Reglemente – Äldre- och funktionsnedsättningsrådet 
 
Bakgrund 
En anpassning av reglementet enligt den nya benämningen av Äldre- och 
funktionsnedsättningsrådet är utformad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Revidering av reglementet godkänns. 
 
Yrkanden 
Lena Brännström (KD) yrkar följande ändring: 
Datum när representanter för organisationer som ingår i äldre- och funkt-
ionsnedsättningsrådet ska anmälas ändras till den 1 mars. 
 
Magnus Eriksson (S) yrkar bifall till Lena Brännströms ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordfö-
rande ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Lena 
Brännströms ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 6 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 44 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Revidering av reglementet godkänns med ändringen att datum när repre-

sentanter för organisationer som ingår i äldre- och funktionsnedsätt-
ningsrådet ska anmälas ändras till den 1 mars. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kristina Holmström 
Aina Sjölin Ekman 
ÄF-rådets ledamöter  
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KS-17/00750 § 17 
 
Motion - Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor 
 
Bakgrund  
En motion har inkommit där Kristdemokraterna föreslår att de under-
sköterskor som fullgjort sin examen erbjuds tillsvidareanställning inom 
Norsjö kommun. 
 
Norsjö kommun har en upparbetad rekryteringspolicy där rutiner kring per-
sonal- och kompetensförsörjning beskrivs, och som innefattar hela rekryte-
ringsprocessen från vakant tjänst till att befattningen lämnas. Det innefattar 
även områden som strategisk personalplanering, vidareutbildning, mark-
nadsföring av Norsjö kommunen som arbetsgivare internt och externt och 
bedömning av konkurrenssituationen när det gäller attraktiva kompetenser. 
 
Kommunen har en utmaning i att möta framtida kompetensförsörjning inom 
flera yrkesgrupper. Utifrån denna utmaning är ett arbete påbörjat med att 
upprätta en strategisk plan i syfte att ta tillvara och rekrytera de kompetenser 
som kommer att behövas framgent, däribland undersköterskor.    
Omsorgen är positiv till förslaget, men det behöver ses i ett helhetsperspek-
tiv kopplat bl.a. till det pågående projektet heltidsresan, behov av verksam-
hetsstöd för att kunna planera bemanning m.m. Detta arbete är under pro-
cess.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att återremittera ärendet för besva-
rande av följande frågor: 

- Hur många av de utbildade har fått tillsvidareanställning? 
- Hur ligger det till med projekt Heltidsresan? 
- Jämför kostnad med vikariekostnad kontra tillsvidareanställning? 

 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
− Motionen ”Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor” anses 

därmed som besvarad enligt ovan. 
 
Yrkanden 
Lena Brännström (KD) yrkar att motionen bifalls. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena 
Brännströms förslag och finner att kommunfullmäktige  beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs. 
 
Propositionsordning  
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Lena Brännströms förslag 
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 § 17 forts. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2017-05-12, bilaga 
Svar 2019-01-18, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-04-09 § 34 
Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 102 
Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 40 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 7 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 45 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen ”Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor” anses 

därmed som besvarad enligt ovan. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kristdemokraterna, Lena Brännström 
Kristina Holmström 
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KS-19/00058 § 18 
 
Länsgemensam analys och handlingsplan för riktade insatser 
rörande psykisk hälsa 2018 
 
Beredande tjänsteperson: Verksamhetschef Ulf Marklund. 
Bakgrund 
I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL rörande 
stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets kommuner, 
landstinget och länsföreningen Hjärnkoll samt Region Västerbotten 
formulerat en länsplan för barn och unga och vuxna äldre. Det är den tredje 
länsplanen som skrivs i Västerbotten rörande psykisk hälsa inom det 
specifika projektet ”Uppdrag psykisk hälsa” (UPH). Övergripande syfte 
med UPH är att ”skapa förutsättningar för ett långsiktligt arbete på området 
psykisk hälsa” samt att ”stimulera till en förbättring och förstärkning i 
verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet”. 
 
Årets länsplan 2018 innehåller en uppföljning av 2017 års målområden. För 
att få en uppfattning om vad som pågår i länets kommuner inom området 
har även intervjuer genomförts med kommunens kontaktpersoner och andra 
som på olika sätt är involverade i kommunernas arbete. I länsplanen åter-
finns även en aktivitetsplan för 2019 med fyra länsövergripande aktiviteter. 
 
AC konsensus rekomenderar Landstinget (Region Västerbotten from 2019-
01-01) och de 15 kommunerna i Västerbotten att anta hela eller delar av: 
Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018 
Västerbottens län i Regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige 
under våren 2019. 
På uppdrag av AC-koncensus, Region Västerbotten, har en länsgemensam 
analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 Västerbottens län 
tagits fram i samverkan mellan landstinget, kommunerna, länsföreningen 
Hjärnkoll och region Västerbotten. Utifrån ett befolkningsperspektiv med 
stöd av Länsplanen arbeta för att skapa jämlik och jämställd hälsa inom om-
rådet. 
 
Beslutsunderlag 
Länsplan Psykisk hälsa Västerbotten 2018, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 8 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 46 
        
Kommunfullmäktiges beslut 
• Den upprättade länsgemensamma analys och handlingsplan rörande 

psykisk Hälsa 2018 Västerbottens län antas. 
----- 
 
Protokollet skickas till Therese Berg, Kristina Holmström, Hanna Lund-
ström, Anette Johansson, Marie-Louise Skoogh, Katarzyna Wikström   
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KS-19/00147 § 19 
 
Begäran om tilläggsanslag – Flykting  
 
Bakgrund 
Beredande tjänsteperson: Hanna Lundin tf enhetschef EKB 
Verksamheten ensamkommande barn och unga, EKB, i Norsjö kommun har 
under det senaste året stått inför en ekonomisk utmaning då det 2017 tillde-
lats färre ungdomar samt att ersättningsnivåerna för dessa förändrats.  
 
Detta har även gett en negativ ekonomisk påverkan på andra verksamheter i 
kommunen som varit beroende av den ersättning kommunen erhållit för att 
bedriva EKB-verksamheten. Verksamheten har haft bra siffor och interför-
delning har skett till andra verksamheter dels inom omsorg (allmänna flyk-
ting, IFO) och skola  
 
2018-12-10 tog kommunfullmäktige beslutet att inte längre ta emot nya en-
samkommande asylsökande barn och ungdomar och därmed avveckla verk-
samheten HVB-Athena (Hem för vård och boende) och behålla Stödboendet 
till dess att samtliga ungdomar flyttat ut. Detta har inneburit att kommunen 
minskat vissa delar av sina kostnader. 
 
Ekonomi  
Utifrån lagd och föreslagen detaljbudget framkommer det att hela verksam-
hetsområdet flykting kommer att gå mot ett prognostiserat underskott på 
närmare 3 miljoner kronor.  
 
I utredningen ”Anpassning av flyktingverksamheten ensamkommande barn 
och ungdomar” framkommer det i föreslaget som kommunfullmäktig beslu-
tade efter ”Avveckling av HVB” att ytterligare medel på 672 000 kr måste 
tillskjutas för att utfall mot budget ska hamna på noll.  
 
Anledningen till att siffran skiljer sig så markant är att utredningen endast 
beräknar den del som avser EKB och att beslutet skulle träda ikraft 2019-01-
01. Ärendet var först uppe i kommunfullmäktige 2018-10-29 för beslut, men 
ärandet återremitterades för vidare beredning.  Inriktningsbeslutet för EKB-
verksamheten fastställdes först 1,5 månader senare, 2018-12-10. Detta har 
inneburit att verkställandet av beslutet inte kunnat fastställas till årsskiftet 
och således förskjutits, vilket innebär extra utgifter.  
 
Det har även framkommit att den föreslagna bemanningen på stödboendet 
med två personer inte kan ses som hållbart utifrån arbetsmiljösynpunkt och 
att kvalitet på verksamheten ska uppnås utifrån riktlinjer från Socialstyrel-
sen. Stödboendet ska enligt riktlinjerna verka som en trygg plats där de unga 
kan få hjälp och stöttning både känsloläget och praktiskt för att förberedas 
för ett självständigt boende och vuxenliv. För detta krävs det att personalen 
får god tid för planering av verksamheten och stöttning till  
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ungdomarna, vilket blir svårt att utföra med 14 st inskrivna ungdomar med 
endast två personal. 
Siffran skiljer sig även då utredningen, som nämnts tidigare, endast avser 
EKB-verksamheten, därför har inte kostnader för flyktingstab samt de 3 so-
cialsekreterartjänster (vilket har minskat från fyra till tre inför budget 2019) 
på IFO räknats in i förslaget som framkommer ”Anpassningen av flykting-
verksamheten ensamkommande barn och ungdomar”. 
 

Enligt detaljbudget 
Kst/kst (t) 
1205-Intäkter + akt mottagande EKB/allmänna -12 901 tkr 
1200-Flyktingstab        781 tkr 
1210-Athena     1 277 tkr  
1218-EKB övriga till 21år (stödet)   11 509 tkr 
1221-Socialsekreterare flykting     1 713 tkr 
1230-Allmänna flyktingar        674 tkr 
450 Flyktingmottagning     3 053 tkr 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
2019 
 
Verksamhetens förslag till beslut 
− Tilläggsanslag beviljas med 3 miljoner kr år 2019. 
− Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel. 
− Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
− Kostnaden påföres kostnadsställe 1205 ”Intäkter + akt mottagande 

EKB/allmänna”.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Tilläggsanslag beviljas med 3 053 000 kr år 2019. 
− Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel. 
− Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
− Kostnaden påföres kostnadsställe 1205 ”Intäkter + akt mottagande 

EKB/allmänna”.  
 
Yrkanden  
Robert Boström (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Bo-
ströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommentarer, bilaga 
Konsekvenser, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 11 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 49 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Tilläggsanslag beviljas med 3 053 000 kr år 2019. 
• Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel. 
• Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres kostnadsställe 1205 ”Intäkter + akt mottagande 

EKB/allmänna”.  
 
Mot beslutet reserverar sig Robert Boström (C), Patrick Ström (C), Bo-
Martin Alm (C) och Jennie Norén Thorgren (L). 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström  
Hanna Lundin 
Verksamhetschef omsorg  
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KS-19/00184 § 20 
 
Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning för år 2019 
 
Bakgrund 
Flyktingverksamheten har äskat cirka 3 miljoner kronor i tilläggsanslag. 
Då tilläggsanslaget är av ett betydande belopp är det av intresse att veta 
hur detta slår mot beslutad budget. Eftersom skatteintäkter och generella 
statsbidrag är kommunens huvudsakliga intäktskälla är det även av intresse 
att veta hur utfallsprognoserna för dessa förhåller sig mot budget. 
 
Nedan presenteras beslutad budget år 2019 och utfallsprognos enligt Skat-
teverkets utbetalningsplan för innevarande år. Norsjö kommun beräknas 
för närvarande att erhålla 4,58 miljoner kronor mer i skatteintäkter och ge-
nerella bidrag än vad som är budgeterat. Den positiva skillnaden mellan 
beslutad budget och utfallsprognosen beror på skatteunderlagsprognos och 
befolkningsutveckling.  
 
Den prognos som ligger till grund för de budgeterade intäkterna är den 
skatteunderlagsprognos som presenterades i februari 2018. Den skatte-
underlagsprognos som presenterades i maj 2018 visade ett par miljoner 
kronor högre intäkter än februariprognosen. Budget-beredningen valde att 
fortsätta arbeta utifrån februariprognosen. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag för ett år baseras på hur många in-
vånare som är folkbokförda i kommunen den första november året innan. 
Mellan den 1 november 2017 och 1 mars 2018 minskade befolkningen 
med -14 personer. Utifrån detta prognosticerade budgetberedningen att be-
folkningen skulle minska med -30 personer mellan den 1 november 2017 
och samma datum 2018. Utfallet blev att befolkningen ökade med två in-
vånare. Skillnaden mellan budget och utfall är alltså positiv med 32 perso-
ner. I pengar räknat motsvarar detta närmare två miljoner kronor. 
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Ny prognos 2019-02-15: 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning år 2019 

Beslutad 
budget 2019 

(tkr) 
Prognos utfall 

2019 (tkr) 
Skillnad mot 
B2019 (tkr) 

Skatteintäkter  190 402  187 323  -3 079  
Generella statsbidrag o utjämning 102 009  108 657  6 648  
varav: Inkomstutjämning 51 829  56 682  4 853  

varav:Kostnadsutjämning 27 063  28 429  1 366  

varav:Regleringsbidrag 1 923  2 877  954  

varav:Strukturbidrag 5 558  5 601  43  

            Utjämningsbidrag LSS 5 827  5 839  12  

            Fastighetsavgift 6 289  6 328  -619  

            Generella bidrag från staten 3 520  2 901  -619  

Finansnetto 200  200  0  
Summa finansiella poster 292 611  296 180  3 569  
Budgeterat årsresultat 5 040  8 609  3 569  
Politisk målsättning 2% av skatter & bidrag 5 848    
Skillnad mellan beslutad budget och målsättning -808    
Budgeterat årsresultat i förhållande till skatter och bidrag 1,72 %   

 
Om/när flyktingverksamheten ges tilläggsanslag med 3 miljoner kronor ju-
steras budgeterat årsresultat med samma belopp. Justerat budgeterat årsre-
sultat blir då 2 miljoner kronor. Om man enbart ser till faktorerna budgete-
rat årsresultat, tilläggsanslag flyktingverksamhet samt högre intäkter för 
skatter och bidrag blir det förväntade resultatet 5,6 miljoner kronor. 
 

Budgeterat årsresultat 5 040  tkr 
Tilläggsanslag flyktingverksamhet -3 000  tkr 
Justerat budgeterat årsresultat 2 040  tkr 
   
Förväntade merintäkter skatter och bidrag 3 569  tkr 
Förväntat årsresultat 5 609  tkr 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 57 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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 § 21 
 
Delgivningar 
 
KS-18/00122  
Medborgarförslag - Skoterparkering vid ishallen 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-12 § 41: 
− För närvarande görs en översyn av detaljplan där behovet av framtida sko-

terparkering runt arenaområdet bör ingå. 
− Förslagsställaren tackas för förslaget. 
− Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
KS-18/01370 
Länsstyrelsens beslut om avvisande av ansökan om förordnande som vigsel-
förrättare. 
 
KS-18/01370 
Länsstyrelsens beslut om avskrivning av ansökan om förlängning av förord-
nande som vigselförrättare. 
 
KS-19/00299 
Skellefteå kommuns beslut angående ändring av namnet för gemensam 
överförmyndarnämnd till ”Gemensam överförmyndarnämnd för Skellefteå, 
Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun”. Namnbytet gäller från 
och med 2019-04-01. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 23(37) 
Kommunfullmäktige 2019-03-25  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00179 § 22 
 
Valnämndens reglemente 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap 44 § ska kommunfullmäktige anta reglementen 
om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente, bilaga 
Valnämnden 2019-02-07 § 1 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 63 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Valnämndens reglemente godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Valnämndens ledamöter 
Ingela Lidström 
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KS-19/00174 § 23 
 
Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har 
granskat delårsrapporten för 2018 och lämnat sitt utlåtande till samtliga 
kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport, aktbilaga 
Revisionsrapport, aktbilaga 
Utlåtande, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 64 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Partnerskap Inland, Akademi Norr 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 25(37) 
Kommunfullmäktige 2019-03-25  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00254 § 24 
 
Årsredovisning 2018 - Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund  
Årsredovisning för Norsjölägenheter AB avseende 2018 har upprättats, se 
bilaga. 
Norsjölägenheter AB är Norsjö kommuns enda bolag. Bolaget bedriver 
förvaltning, uthyrning av bostäder och lokaler.  
 
Ekonomi  
Bokslutet för 2018 visar ett resultat efter finansiella poster på 980 000 kro-
nor före bokslutsdispositioner och skatt. Nettoomsättningen för 2018 blev 
21 413 mkr. Soliditeten har ökat från 10,2 % till 11,2 %. 
 
Styrelsen för Norsjölägenheter har beslutat att lämna aktieägarutdelning 
enligt lägstanivån vilket är 65 534 kr för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslut 2018 - Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse och revisions-
berättelse, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 65 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisningen läggs till handlingarna. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
NLAB 
Tina Lundgren 
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KS-19/00242 § 25 
 
Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2018 
 
Bakgrund 
Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2018 har 
upprättats. Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovis-
ning samt uppföljning av nämndens styrkort. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-02-19 att godkänna verksam-
hetsberättelsen och överlämna den till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2019-02-19 § 2 
Verksamhetsberättelse, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 68 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Nilsson 
Miljö- och byggnämnden 
Tina Lundgren 
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KS-19/00242 § 26 
 
Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels till-
lämpningsområde 
 
Bakgrund 
Från och med 2019-07-01 träder den nya tobakslagen i kraft. Den nya la-
gen innebär bland annat att det krävs tillstånd för att sälja tobak och att fler 
områden ska vara rökfria. 
 
De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror 
måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsu-
menter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak 
(partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat ska 
göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas 
bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare 
brottslig belastning (vandel). 
 
Miljö- och byggavdelningen har därför tagit fram ett förslag till ny taxa för 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om han-
del med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde. 
 
Taxan ska ha vunnit laga kraft senast 2019-07-01 varför den måste antas 
av kommunfullmäktige i mars. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-02-19 att godkänna bifogad taxa 
och skickar den vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2019-02-19 § 18 
Taxa, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 69 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde 
antas. 

• Taxan gäller från och med 2019-07-01. 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Nilsson 
Miljö- och byggnämnden 
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KS-19/00195 § 27 
 
Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten 
 
Bakgrund 
Region Västerbotten har i uppdrag att utifrån överenskommelsen vid region-
ledningsmötet i Skellefteå 2019-02-13 ta fram beslutsunderlag inför beslut 
om delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten. Region Västerbot-
ten översänder underlag för beslut till kommunerna i Västerbotten. Beslutet 
ska vara likalydande i alla länets kommuner och Region Västerbotten varför 
det är av största vikt att förslaget till beslut nedan används i oförändrad 
form. 
Region Västerbotten bildades 2019-01-01 och övertog då det regionala ut-
vecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(SFS2010:639). Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras 
uppdrag inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga att hantera har 
varit organisationen av den regionala kollektivtrafiken. 
 
I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna 
ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte lands-
tinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller 
kommunerna ska ha ansvaret. I Västerbottens län beslutade landstinget och 
kommunerna att Regionförbundet Västerbottens län skulle vara regional 
kollektivtrafikmyndighet från 2012-01-01. 
 
Eftersom regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan att 
långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken 
nåtts, fattade landstinget och kommunerna beslut om en övergångslösning 
för ansvarsfrågan från och med 2019-01-01. Kollektivtrafikmyndighetens 
verksamhet lyftes in under regionkommunens ansvar under en övergångspe-
riod, med samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under 
övergångsperioden avseende finansieringen. Fördelningen av kostnaderna 
sker liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. 
Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt ska 
organiseras har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till långsiktig 
lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Västerbottens län har resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtra-
fikmyndigheten i Västerbotten ska organiseras och finansieras. 
 
Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i Västerbot-
ten och Region Västerbotten enligt följande modell: 
- Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de ge-

mensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt redovisat re-
sultat för 2017; 35,6 mkr 

- Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag 
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- Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av den 
nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollektivtrafi-
ken i Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

 
Organisering i Regionen – delskatteväxling 
Delskatteväxling innebär att skatteväxlingen omfattar det som i nuvarande 
kostnadsfördelningsmodell benämns ”gemensamma kostnader”. De gemen-
samma kostnaderna omfattar Länstrafikens administration, IT-system, 
Marknadskommunikation och den Regionala Kollektivtrafik-myndigheten. 
 
Direkta trafikkostnader som i dagens finansieringsmodell direkt påförs re-
spektive finansiär omfattas därmed ej av denna delskatteväxling. Detta in-
nebär att länets 15 kommuner även fortsättningsvis ska beställa och finansi-
era den inomkommunala trafiken i form av så kallat tilläggsköp. Ansvaret 
för den sammanhållna planeringen samt verkställandet av trafiken ska lik-
som idag åligga kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Vid delskatteväxlingen ska den trafik som nu finansieras av Region Väster-
botten (före detta landstinget) finansieras av regionkommunen inom ramen 
för kollektivtrafikmyndigheten. Den trafik som här avses är stomlinjetrafi-
ken med buss, tåg och i vissa fall anropsstyrd trafik. 
 
Kommunerna beställer och finansierar stadstrafik, inomkommunal regional 
kollektivtrafik och anropsstyrd trafik som ej går mellan kommuncentra, s.k. 
ringbil. Kommunerna kan även beställa övrig trafik (i den mån den lyder 
under kollektivtrafikmyndigheten) och ansvarar för det ekonomiska under-
skott som uppkommer för beställd trafik. Respektive parters ansvar för det 
ekonomiska underskottet regleras i sådana fall i ett avtal eller en överens-
kommelse. 
 
Finansieringen från kommunerna av den inomkommunala trafiken är vid en 
delskatteväxling att betrakta som ett tillköp av trafik enligt lag 2012:1065. 
 
Delskatteväxlingen omfattar 35,6 Mkr. Skatteväxlingsnivån är 5 öre och är 
beräknad på utfallet 2017. SKL har genomfört beräkningen som baseras på 
de gemensamma kostnaderna för kollektivtrafiken. 
 
Effekter vid delskatteväxling 
Styrkan i en modell där kollektivtrafikmyndigheten organisatoriskt placeras 
i Regionkommunen är att den viktiga kopplingen till regional utveckling 
och infrastrukturfrågor bibehålls. Regionkommunen är ett direktvalt poli-
tiskt organ vilket ger en ökad demokratisk styrka till organisations-
modellen. En organisatorisk placering av myndigheten i regionkommunen 
innebär att kommunerna ej har en kommunal-politisk representation i reg-
ionkommunen. Behovet av att bibehålla befintlig samverkan och skapa  
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ytterligare ytor för samverkan politiskt och tjänstemannamässigt mellan 
kommunerna och kollektivtrafikmyndigheten i regionkommunen är viktigt. 
 
En delskatteväxling innebär att kommunerna i stort bibehåller den idag upp-
arbetade modellen för inflytande över finansiering och utformning av den 
trafik som finns inom respektive kommun. Finansieringsmodellen med en 
delvis skatteväxling innebär att endast de ”gemensamma kostnaderna” väx-
las och att det direkta inflytandet över trafikutformningen över den inom-
kommunala trafiken liksom idag bibehålls genom att kommunerna beställer 
och finansierar denna trafik genom tillköp.  
 
Vid en delskatteväxling finns möjlighet att under en övergångsperiod införa 
ett omställningsbidrag mellan kommunerna. SKL har tagit fram ett omställ-
ningsbidrag under tre år vid en delskatteväxling. Siffrorna baseras liksom 
för beräkningen av skatteväxlingen på 2017 års utfall. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 

den 1 januari 2020. 
− Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs ge-

nom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten 
höjer skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020. 

− Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för 
kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med 
den 1 januari 2020. 

− Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 
med 1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen. 

− Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling 
godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 
finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-08”. 

− En översyn av den så kallade Västerbottensmodellen för finansiering av 
kollektivtrafiken i övrigt genomförs, utöver den del som skatteväxlas.  

 
Efter kommunstyrelsens sammanträde har en uppdaterad beslutstext in-
kommit från Region Västerbotten som innebär att sista punkten i förslag till 
beslut stryks. Denna punkt kommer att återkomma som ett eget ärende se-
nare i år.  
 
Yrkande  
Mikael Lindfors (S) yrkar att sista punktsatsen stryks. 
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 § 27 forts. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Mikael 
Lindfors förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael 
Lindfors förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-02-26 § 17 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 70 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 

den 1 januari 2020. 
• Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs ge-

nom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten 
höjer skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020. 

• Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för 
kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med 
den 1 januari 2020. 

• Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 
med 1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen. 

• Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling 
godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 
finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-08”. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Region Västerbotten 
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KS-19/00170 § 28 
 

Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy 
 
Bakgrund 
En upphandlingspolicy är ett styrande dokument som ska visa på en kom-
muns ställningstagande i strategiska frågor som berör kommunens utveckl-
ing och som även verka för bästa hushållning med kommunala medel. Upp-
handling är en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska ske med 
helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspektiv. 
 
Norsjö kommun har en inköps- och upphandlingspolicy som är antagen av 
kommunfullmäktige 2013-03-24. 
Denna policy behöver uppdateras för att stämma överens med kommunens 
nuvarande organisation samt med gällande lagstiftning. 
Vissa delar av policyn bör även lyftas bort helt då de beskriver arbetssätt 
och rutiner strategiska ställningstaganden, vilket gör dokumentet otydligt för 
användare. 
 
Beslutsunderlag 
Gällande inköps- och upphandlingspolicy, aktbilaga 
Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-02-26 § 20 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 73 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy antas.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Aina Sjölin-Ekman 
Tina Lundgren 
Therese Berg 
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KS-19/00164 § 29 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål Norsjö kommun 2019 -
2022  
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har beslutat om en vision och fokusområden som ska gälla 
från och med 2019-02-04. Baserat på visionen och fokusområden ska kom-
munfullmäktige besluta om övergripande mål för kommunen som ska gälla 
under mandatperioden 2019 - 2022. 
 
Förslag till övergripande mål har upparbetats av kommunförvaltningens 
verksamheter och ledning. En avstämning i form av en workshop har ge-
nomförts.   
 
Till kommunstyrelsen 2019-03-12 presenteras ett huvudförslag med över-
gripande mål och en struktur för bidragande delmål respektive indikatorer.  
Uppföljning av målen och dess måluppfyllelse sker löpande under åren i 
utskott samt redovisas formellt i delårsrapporter och årsredovisningar. 
   
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   
Övergripande mål ska gälla från och med kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-03-25. 
 
Yrkande 
Magnus Eriksson (S) yrkar följande ändring: 
− Tredje meningen för indikatorer/delmål för mål nr 5 ändras till ”Perso-

ner som får insats från omsorgens verksamheter ska få ändamålsenlig 
insats baserad på komplett och dokumenterad genomförandeplan inom 
sju dygn. Rutin inom ”kortbo” är två dygn”. 

 
Beslutsunderlag 
Övergripande mål, bilaga  
Allmänna utskottet 2019-02-26 § 27 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-02-25 § 35 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 87 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Förslag till övergripande mål fastställs enligt bilaga.  
----- 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Siv Bäckström 
Inger Johansson 
Tina Lundgren 
förtroendevaldas gruppledare  
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KS-19/00157 § 30  
 
Direktiv för budget 2020 
 
Bakgrund 
Budgetberedningen ska vid ett antal sammanträden under perioden febru-
ari till och med april utarbeta förslag till budgetramar för 2020 och plan för 
2021 och 2022. Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv 
för det fortsatta arbetet tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-02-26 § 31 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-02-25 § 36 
Direktiv för budget 2020, bilaga  
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 88 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättat direktiv för budget 2020 samt plan 2021-2022 godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
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KS-19/00159 § 31 
 
Ombudgetering av medel ur 2018 års budget till 2019 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa omständig-
heter, anslag överföras till kommande redovisningsår. Överföringen, som 
behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid underställas kommun-
fullmäktige för prövning. 
 
Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild 
prövning. I budget 2019 finns en (1) miljon kronor avsatta för ombudgete-
ringar på driften. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-02-26 § 32 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-02-25 § 37 
Förslag till ombudgeteringar, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 89 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Ombudgeteringarna godkänns enligt bilagda förslag. 
---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
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KS-19/00137 § 32 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4, 2018 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteman är Ulf Marklund.  Kommunerna har skyldighet enligt 
socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som 
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå samt till fullmäktige 
och kommunens revisorer i avidentifierad form. 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2018 kvartal 4 
fanns det tre SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader.  
 
LSS - Kontaktperson resursbrist, tre personer. 
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, två personer. 
SoL – Permanent boende, tre personer. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-02-25 § 32 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 94 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Rapporten godkänns. 
----- 
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 § 33 
 
Avslutning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträ-
det för avslutat. 
----- 
 


