
NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 1(34) 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 28 oktober kl. 17:45-20:35 
 
Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 
 Therese Berg, t.f. kommunchef 
 Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg, §§ 67-85 
 Tina Lundgren, ekonomichef, §§ 67-92 
 Lars Israelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 
 
Utses att justera Jeanette Berggren, Jennie Norén Thorgren    Paragrafer:   64-92       
 
Justeringens plats o tid Kommunkontoret måndag den 4 november kl. 13:00  
 
 
Underskrift Sekreterare ................................................................................................ 
  Ingela Lidström 
   
 Ordförande ................................................................................................ 
  Sam Venngren 
    
 Justerande ................................................................................................. 
 Jeanette Berggren          Jennie Norén Thorgren 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-10-28 

Anslaget uppsatt  2019-11-05 Anslaget nedtages 2019-11-27 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 
 
Underskrift.................................................................................................................................. 
                                   Ingela Lidström 
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I 

LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 
§               §               §              § 

ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 
Mikael Lindfors  S N         

Jeanette Berggren  S N         

Isak Frohm   S N         

Anna Lidén  S N         

Mattias Degerman  S N         

Emma Lindfors  S N         

Anders Björk  S N         

Harrieth Sundström  S N         

Magnus Eriksson  S N         

Gun-Britt Jönsson  S N         

Sam Venngren      S N         

Astrid Nerdal Conny Björkbacka S N         

Staffan Hjelte  S N         

Linda Lidén  S N         

Hans Klingstedt Gunnar Broström V N         

Lina Hjelte  V N         

Eva Almgren Sofi Fransson C N         

Angelika Sejdner Bo-Martin Alm C N         

Patrick Ström - C F         

Håkan Jansson  KD N         

Lars-Åke Holmgren  KD N         

Lena Brännström Per Selin §§ 67-91 KD N         

Martina Eriksson  KD N         

Sara Eriksson  KD N         

Linnea Lind Inna Gudeta KD N         

Tesfa Gudeta  KD N         

Sofi Lind   KD N         

Jennie Norén Thorgren  L N         

Andreas Landin  L N         

Rickard Nilsson  L N         

            

Antal närvarande ledamöter   29         

Antal frånvarande ledamöter   1         
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 § 64 
 
Inledning och öppnande av sammanträdet 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, 
tjänstemän, media, åhörare och medarbetare med 25 års tjänst i kommunen 
välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma för öppnat. 
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 § 65 
 
Arbetsordning 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Arbetsordningen godkänns. 
-----  
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  § 66 
 
Utdelning av förtjänstgåvor 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för utdelning av 
förtjänstgåvor till medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst samt 
för information från länsråd Lars Lustig. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande framför kommunens tack till följande 
medarbetare: 
 
Agneta Sundberg boendehandledare 
Siv Skarin boendehandledare 
Maria Malm aktivitetshandledare 
 
Therese Berg verksamhetschef 
Kristin Svahn undersköterska (ej närvarande) 
Kristina Andersson lokalvårdare (ej närvarande) 
 
Elisabeth Wallgren undersköterska (ej närvarande) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Överläggningarna återupptas. 
----- 
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KS-19/00711 § 67 
 
Interpellation 
 
Bakgrund 
Lars-Åke Holmgren (KD) har inlämnat en interpellation till ordförande i ut-
bildnings- och omsorgsutskottet angående utvärdering av upphörande av 
matservice i gemensamma matsalar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 att svar kommer att lämnas vid 
fullmäktiges sammanträde 2019-10-28 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation 2019-06-17, bilaga 
Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 60 
Svar på interpellation, bilaga 
 
Ordförande i utbildnings- och omsorgsutskottet, Magnus Eriksson (S), be-
svarar interpellationen. I övrigt sker debattinlägg vartefter interpellationen 
förklaras besvarad och överläggningen avslutad. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till  
Lars-Åke Holmgren 
Magnus Eriksson 
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 § 68 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag  
 
Angelika Sejdner (C) dnr KS-19/00948 
Ordinarie – kommunfullmäktige 
Ersättare – kommunstyrelsen 
Ersättare – kommunfullmäktiges valberedning 
Ersättare – gemensam överförmyndarnämnd 
Borgerlig vigselförrättare 
 
Sofi Fransson (C) dnr KS-19/00976 
Ersättare – kommunfullmäktige  
 
Anita Björk (V) dnr KS-19/00999  
Ersättare – valnämnd  
Ersättare – kommunfullmäktiges valberedning 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelser, aktbilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avsägelserna godkänns. 
• Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av ny ordinarie 

ledamot i kommunfullmäktige efter Angelika Sejdner (C) samt ny ersättare 
för Sofi Fransson (C). 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Länsstyrelsen 
Angelika Sejdner 
Sofi Fransson 
Anita Björk 
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KS-19/01141 § 69 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen  
 
Bakgrund 
Angelika Sejdner (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunsty-
relsen, varför kommunfullmäktige har att utse ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-08-28, aktbilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• För perioden 2019-10-29—2022-10-31 väljs följande person till ersät-

tare i kommunstyrelsen: 
 
Bo-Martin Alm C Södra Mensträsk 19, 935 93 Norsjö 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Bo-Martin Alm 
Ingela Lidström 
Siv Bäckström 
Jenny Lindberg 
 
 
 
 
 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 9(34) 
Kommunfullmäktige 2019-10-28  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01142 § 70 
 
Val av ersättare i gemensam överförmyndarnämnd  
 
Bakgrund 
Angelika Sejdner (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i den gemen-
samma överförmyndarnämnden, varför kommunfullmäktige har att utse ny 
ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-08-28, aktbilaga 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• För perioden 2019-10-29—2022-12-31 väljs följande person till ersät-

tare i gemensam överförmyndarnämnd:  
 
Jan Persson KD Böle 17, 935 93 Norsjö 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Jan Persson 
Ingela Lidström 
Gemensam överförmyndarnämnd 
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KS-19/01143 § 71 
 
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning  
 
Bakgrund 
Angelika Sejdner (C) och Anita Björk (V) har avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, varför kommunfullmäktige 
har att utse nya ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-08-28, aktbilaga 
Avsägelse 2019-09-10, aktbilaga  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• För perioden 2019-10-29—2022-10-31 väljs följande person till ersät-

tare, i stället för Angelica Sejdner, i kommunfullmäktiges valbered-
ning: 
 
Bo-Martin Alm C Södra Mensträsk 19, 935 93 Norsjö 
 

• Ersättare för Anita Björk (V) utses vid ett senare tillfälle. 
----- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Bo-Martin Alm 
Ingela Lidström 
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KS-19/01144 § 72 
 
Val av ersättare i valnämnden 
 
Bakgrund 
Anita Björk (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden var-
för kommunfullmäktige har att utse ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-09-10, aktbilaga. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Eftersom ingen ny ersättare kan utses återupptas ärendet vid ett senare 

tillfälle. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ingela Lidström 
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KS-19/00410 § 73 
 
Revidering av revisorernas reglemente 
 
Bakgrund  
Revisorernas reglemente har uppdaterats utifrån förändringar i den nya 
kommunallagen från 2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis. 
 
Reglementet har reviderats med stöd av SKL:s underlag samt i samråd 
med revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsreglemente, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 104 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 § 194 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Revisionsreglementet godkänns och ska börja gälla från och med  

2019-10-28. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Revisorerna 
Siv Bäckström 
Tina Lundgren 
Ingela Lidström 
Aina Sjölin Ekman 
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KS-19/00277 § 74 
 
Motion – Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att införa en förenklad biståndsbe-
dömning inom hemtjänsten. 
 
Individ- och familjeomsorgens yttrande 
Verksamheten ser inga hinder för att införa möjligheten till hemtjänstinsat-
ser utan föregående behovsprövning. Arbetet med riktlinjer är redan påbör-
jat. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 78 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 § 197 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen bifalls. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Gruppledare Centerpartiet 
Hanna Lundström  
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KS-19/00888 § 75 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2019 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteman är kommunchef Katarzyna Wikström. 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 individ-
nivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2019 kvartal 2 
fanns det fem SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre måna-
der.  
 
LSS - Kontaktperson resursbrist, tre personer. 
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, två personer. 
SoL – Permanent boende resursbrist, fem personer. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 79 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 § 198 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Rapporten godkänns. 
----- 
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KS-19/00779 § 76 
 
Ansvarsfrihet år 2018 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr  
 
Bakgrund 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 
Norr avseende år 2018 fastställdes av direktionen 2019-02-15. 
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 
fullmäktige. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direkt-
ionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksam-
het, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning, aktbilaga 
Revisionsberättelse, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 81 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 § 199 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet. 
• Kommunalförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
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KS-19/01040 § 77 
 
Delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2019 – 
gemensam miljö- och byggnämnd 
 
Bakgrund 
Enligt fastställda rutiner i Malå kommun, som är värdkommun för den 
gemensamma nämnden miljö och bygg, ska under året två delårsrapporter 
lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2019-09-17 § 51 
Delårsrapport, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 211 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad delårsrapport noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Miljö- och byggnämnden 
Elin Nilsson 
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KS-19/01085 § 78 
 
Delårsrapport januari – augusti 2019 Trepartens renhållnings-
nämnd 
 
Bakgrund 
Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Trepartens renhållningsnämnd 2019-10-08 § 14 
Delårsrapport, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 212 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med au-

gusti 2019.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Trepartens renhållningsnämnd 
Tina Lundgren 
Eleonore Hedman 
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KS-19/01084 § 79 
 
Delårsrapport januari – augusti 2019 Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
− Kommunchefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att komma till rätta 

med de negativa budgetavvikelserna. 
− Vid nästa sammanträde redovisas de åtgärder som genomförs.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 213 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med au-

gusti 2019.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunchef 
Tina Lundgren 
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KS-19/01147 § 80 
 
Revisionsrapport – utlåtande avseende delårsrapport 2019 
 
Bakgrund 
Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande och att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat 
om i årsbudget. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport samt utlåtande, bilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige har tagit del av utlåtandet och lägger det till hand-

lingarna. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
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KS-19/01108 § 81 
 
Delårsrapport januari-augusti 2019 Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund 
Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till kom-
munstyrelse och kommunfullmäktige. Norsjölägenheter AB är Norsjö 
kommuns enda bolag. Bolaget bedriver förvaltning, uthyrning av bostäder 
och lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport, bilaga 
Norsjölägenheter AB 2019-10-07 § 95 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 215 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med au-

gusti 2019.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Tina Lundgren 
NLAB 
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KS-19/00994 § 82 
 
Ändring av ”Policy för sponsring i Norsjö kommun” 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har antagit en policy för sponsring gällande idrott som bed-
rivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och kultur-
livet. 
Eventuell sponsring sker med befintligt avsatta medel för föreningsstöd. 
Ansökningar kan ske löpande. 
 
Enligt policyn ska beslut tas av allmänna utskottet. Då själva handlägg-
ningen av beslutet samt ansvar för budget för föreningsstöd ligger på chef 
för service och fritid bör även själva besluten kunna tas av ansvariga tjäns-
tepersoner. Dock är det av vikt att beslutet fattas av fler än en person för att 
undvika eventuella misstankar om missförhållanden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
− Under rubriken ”Beslut” ska formuleringen ändras till ”Beslut om kom-

munal sponsring fattas av chef för fritid och service samt verksamhets-
chef kommunal utveckling gemensamt”. 

− Nödvändiga redaktionella ändringar i dokumentet genomförs innan 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
Sponsring i Norsjö kommun, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 111 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 216 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Reviderad policy antas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Mats Skogh 
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KS-19/00911 § 83 
  
Motion om att utveckla Noretområdet till parkområde 
 
Bakgrund 
En ny detaljplan för Noretområdet tas för närvarande fram. Planförslag har 
ännu inte presenterats.  
 
Kristdemokraterna föreslår i en motion att Noretområdet utvecklas till ett 
parkområde. I motionen påtalas vikten av att den nya detaljplanen får en 
utformning som gör det möjligt att skapa ett parkområde. Vidare föreslås 
att en landskapsarkitekt får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av 
park i anslutning till Noret och att likvida medel tillskjuts för ändamålet. 
 
Verksamhetsområde Kommunal utveckling har tagit del av motionen och 
lämnar följande svar: 
Den nya detaljplanen för Noretområdet tillkommer för att öppna för nya 
utvecklingsmöjligheter på Noret. I planen föreslås byggrätt på vissa delar 
av Noretområdet avseende byggnader. I övrigt anger planen frilufts- och 
rekreationsändamål vilket möjliggör att t ex anlägga ett parkområde.  
Den nya detaljplanen förväntas träda i kraft under 2020. Det är då möjligt 
att inleda arbete med en mer detaljerad utformning för delar av Noretom-
rådet. Under den detaljerade utformningen av området är det fullt möjligt 
att anlita en landskapsarkitekt för att slutligen utforma området. I den 
kommunala budgeten finns inga ekonomiska utrymmen för anlitande av 
arkitekt. Medel för arkitekt kan finnas inom projektet Företagsklimat Nor-
sjö och frågan hänvisas till styrgruppen för projektet för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 115 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 218 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Förslaget att Noretområdet i detaljplanen ska kunna utgöra även ett 

parkområde godkänns. 
• Förslaget att Landskapsarkitekt får i uppdrag att ta fram förslag på ut-

formning av park i anslutning till ån Noret godkänns.  
• När det gäller att avsätta 150 000 kronor ur likvida medel överlämnas 

frågan till styrgrupp Företagsklimat Norsjö för att om möjligt nyttja me-
del till projektet. 

----- 
 
Protokollet skickas till 
Ingrid Ejderud Nygren, Eleonore Hedman, Tina Lundgren, 
KD – Lars-Åke Holmgren 
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KS-19/00989 § 84 
 
Serviceplan för Norsjöbygden 
 
Bakgrund 
Tillväxtavdelningen har tagit fram utkast till serviceplan för Norsjöbygden. 
Serviceplanen är en del i arbetet att förverkliga Norsjöbygdens vision 
”Världens bästa vardag”. En aktuell serviceplan är också en förutsättning för 
att Landsbygdsprogrammets stöd till kommersiell service ska kunna beviljas 
inom Norsjö kommun. Serviceplanen tar sin utgångspunkt i visionen för 
Norsjöbygden och i visionens fokusområden som beskriver de frågor Nor-
sjöborna anser vara av betydelse för att skapa Världens bästa vardag.  
 
Serviceplanen har tydliga kopplingar till Norsjö kommuns näringslivs-
strategi där handeln är ett av strategiområdena. Serviceplanen förtydligar på 
vilket sätt Norsjö kommuns ska arbeta förutsättningsskapande i samverkan 
med handlare och andra aktörer som bedriver service eller verkar för att på 
olika sätt stärka servicen i Norsjöbygden. 
 
Serviceplanen har varit ute på remiss hos Norsjöbygdens företagarför-
ening, Företagarna Norsjö, samt serviceprojektet ”Välkommen till byg-
den” som drivs av Gold of Lapland. 
 
Utifrån de synpunkter som inkommit har tillväxtavdelningen reviderat do-
kumentet efter att allmänna utskottet har haft sitt sammanträde. Därefter 
sker eventuell ytterligare revidering inför att planen ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Serviceplanen har ingen egen budget. Grundarbetet ingår i tillväxtavdel-
ningens ansvarsområde. För specifika avgränsade insatser kan särskilda me-
del komma att sökas, bland annat inom de resurser som ”Näringslivsklimat 
Norsjö” förfogar över. De bygdemedel som tilldelas Norsjö behöver få ett 
tydligare fokus på vilka slags insatser som medfinansieras för att underlätta 
att nationella stöd för att stärka och utveckla service kan komma Nor-
sjöbygden till del. Flera av dessa stöd fordrar offentlig medfinansiering.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Serviceplanen ska gälla 2020 – 2026. Serviceplanen ska vara öppen för re-
videringar utifrån vad som sker i Norsjöbygden under perioden. Nuvarande 
handlingsplan gäller 2020 – 2022. 
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 § 84 forts. 
 
Tillväxtavdelningens yttrande 
Serviceplanen anger hur Norsjö kommun kan arbeta förutsättningsskapande 
för att stärka servicen i bygden och då även i tätorten Norsjö. Det kan ske 
genom att samarbeta med andra aktörer i olika aktiviteter men även genom 
att anpassa och utforma egen service så att den stärker den kommersiella 
service som finns. För arbetet i serviceplanen gäller samma perspektiv som i 
näringslivsstrategin – Dialog och samverkan med företag, entreprenörskap 
samt varumärket och bilden av Norsjö. 
 
Ett viktigt uppdrag är att främja initiativ som stärker service – att underlätta 
för andra att bedriva utvecklingsarbete som stärker service. En del i detta 
handlar om förutsättningar för finansiering av insatser som genomförs av 
andra aktörer än Norsjö kommun. Det förs redan idag dialog om insatser 
som är beroende av medfinansiering för att nationella stöd ska kunna 
komma ifråga och där regional finansiering inte är aktuell då det rör lokala 
insatser.   
Här kan de bygdemedel som tilldelas Norsjö kommun fylla en viktig roll 
men det behövs att Norsjö kommun gör en tydlig prioritering av insatser 
som stärker service och att detta tydliggörs i de kriterier som fastställs för 
bygdemedlens användning.  
 
Tillväxtavdelningen förordar att serviceplanen antas och att kriterierna för 
bygdemedlens användning tydliggörs så att de stöder serviceplanens genom-
förande.  
 
Beslutsunderlag 
Utkast serviceplan 2020 - 2026, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 116 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 220 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad serviceplan för Norsjöbygden 2020 – 2026 antas. 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ingrid Ejderud Nygren 
Eleonore Hedman 
Beatriz Axelsson 
Tina Lundgren 
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KS-19/00990 § 85 
  
Näringslivsstrategi 2020 - 2026 
 
Bakgrund 
Tillväxtavdelningen har tagit fram utkast till ny näringslivsstrategi.  
 
Syftet med näringslivsstrategin är att lägga fast en för kommunens nämnd 
och bolag gemensam strategi för arbetet med näringslivsfrågor. Närings-
livsstrategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera 
och driva företag i Norsjöbygden och på så sätt skapa förutsättningar för 
hållbar tillväxt. Strategin ska också bidra till kommunens mål om ökade 
skatteintäkter och fler jobb i Norsjöbygden och att nå visionen Världens 
bästa vardag. 
 
Näringslivsstrategin är övergripande, ska vara vägledande och fungera 
som ett strategiskt verktyg för att kommunens näringslivsarbete ska bidra 
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Den ersätter tidigare närings-
livsstrategi. 
 
Näringslivsstrategin har varit ute på remiss hos Norsjöbygdens företagar-
förening, Företagarna Norsjö, Norsjölägenheter samt Gold of Lapland. 
 
Utifrån de synpunkter som inkommit har tillväxtavdelningen reviderat do-
kumentet efter att allmänna utskottet har haft sitt sammanträde. Därefter 
sker eventuell ytterligare revidering inför att näringslivsstrategin ska fast-
ställas av kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi 
Näringslivsstrategin har ingen egen budget. Grundarbetet ingår i tillväxt-
avdelningens ansvarsområde. För närvarande förstärks näringslivsarbetet 
genom de resurser som Näringslivsklimat Norsjö förfogar över samt bland 
annat genom projektet NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas reg-
ion). Dessa ekonomiska förutsättningar är tidsmässigt begränsade och om-
fattar endast de första åren av strategiperioden. Nya projekt och insatser 
behöver tillkomma för att arbetet ska kunna fortgå hela perioden med den 
ambitionsnivå som näringslivsstrategin beskriver.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Näringslivsstrategin ska gälla 2020 – 2026. I strategin ingår ett övergri-
pande mål som ska uppnås 2022. Då sker avstämning och eventuella revi-
deringar för återstående strategiperiod. 
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 § 85 forts. 
 
Tillväxtavdelningens yttrande 
Den nya näringslivsstrategin tar sin utgångspunkt i Norsjöbygdens vision.  
Av visionens 6 fokusområden berör 5 områden kommunens näringsliv. Ut-
ifrån lärdomar av arbetssätt inom visionsarbetet har den nya näringslivs-
strategin tagits fram i dialog med näringslivsaktörer, föreningar och invå-
nare i kommunen. Huvudfokus har varit på dialoger och mötesplatser, ent-
reprenörskap och företagande, service till företagen samt etablering och 
exploatering.  
 
De viktigaste slutsatserna från arbetet är att det behövs fortsatt dialog och 
platsutveckling, mer varumärkesarbete internt och extern, stärka närverk 
samt att fortsätta arbeta med infrastruktur och kommunikationer. 
 
Det är en viktig förutsättning att arbetet med näringslivsutveckling är nå-
got som hela kommunen arbetar med. Samtliga verksamheter bör se över 
vilka delar man kan påverka som underlättar för företagare och besökare i 
sin kontakt med kommunen.  
 
Genom ökad dialog och samverkan har företagsklimatet förbättrats. Nu ska 
nästa steg tas där arbetet kommer att intensifieras med löpande utvärdering 
under perioden som strategin sträcker sig. 
 
Då näringslivsstrategin engagerar många och arbetats fram i dialog är den 
väl grundad. Strategin och dess arbetssätt är en del i Världens bästa vardag.  
Tillväxtavdelningen föreslår därför att näringslivsstrategin antas och väg-
leder näringslivsarbetet till och med 2026.  
 
Beslutsunderlag 
Näringslivsstrategi för Norsjöbygden 2020 - 2026, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 221 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad näringslivsstrategi godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatriz Axelsson  
Eleonore Hedman  
Tina Lundgren 
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KS-19/00992 § 86 
 
Årsredovisning 2018 - Stiftelsen Skellefteå och Byske kompa-
niers invalidbeväringskassa 
 
Bakgrund 
I enlighet med stadgarna för Skellefteå och Byske kompaniers invalid- 
beväringskassa anhåller Stiftelsen om kommunfullmäktiges godkännande 
av styrelse- och revisionsberättelse för år 2018. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att avregistrera Stiftelsen Skellefteå och Byske 
kompaniers invalidbeväringskassa. Då stiftelsen har förbrukat sina till-
gångar i enlighet med ändamålet är stiftelsen upplöst.  
 
Beslutsunderlag 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassas sty-
relse- och revisionsberättelse för år 2018, bilaga 
Beslut om upplösning och avregistrering, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 123 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 226 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Styrelse- och revisionsberättelse för 2018 avseende Stiftelsen Skellef-

teå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa godkänns. 
• För Norsjö kommuns del beviljas styrelsen och redogöraren ansvars-

frihet för det gångna räkenskapsårets förvaltning.  
• Norsjö kommun noterar enligt Länsstyrelsen beslut, att stiftelsen är 

upplöst. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Stiftelsen Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa 
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KS-19/01036 § 87 
 
Förvärv av fastigheten Norsjö 13:7 
 
Bakgrund  
Missionsförsamlingen har lagt ut skogsfastigheten Norsjö 13:7 till försäljning. 
Fastigheten gränsar till kommunens fastighet Norsjö 56:22 och breder ut sig 
söder om reningsverket, ut på Långholmen. Norsjö kommun har efter rådgiv-
ning från Skogsstyrelsen angående fastighetens värde lagt ett bud på 
1 300 000 kr. Missionskyrkan har funnit att kommunens bud är det högsta. 
 
Ekonomi 
Enligt värderingsutlåtande från Skogsstyrelsen uppgår avkastningsvärdet på 
skogsmarken till 1 207 000 kr. Till det kommer värdet för det strandnära lä-
get, som innebär tillskapande och försäljning av tomter.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Snarast teckna köpekontrakt och köpebrev.  
 
Kommunal utvecklings yttrande 
Denna fastighet är av stor vikt för Norsjös framtida utveckling då den ligger 
samhällsnära och erbjuder möjligheter att tillskapa fler strandnära tomter. 
I dagsläget finns ett LIS-område på yttersta delen av Långholmen. I ett ut-
vecklingsperspektiv behöver detta område ses över samt att överväga att de-
taljplanera delar eller hela området.  
Kommunal utveckling ställer sig därför positiv till förvärvet. 
 
Beslutsunderlag 
Kartbild, bilaga 
Skogsvärdering, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 126 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 229 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Förvärvet av fastigheten Norsjö 13:7 för 1 300 000 kr godkänns. 
− Investeringsbudget beviljas med 1 300 000 kronor i tilläggsanslag.  
− 1 300 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
− Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
− Kostnaden påföres I1914, Förvärv skogsfastighet Norsjö 13:7.    
− Ansvarsområde för projekt I1914 fastställs till 301, Skog och mark. 
− Till attestant för I1914 utses Eleonore Hedman och till ersättare utses kom-

munchef. 
 
Yrkande 
Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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 § 87 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Förvärvet av fastigheten Norsjö 13:7 för 1 300 000 kr godkänns. 
• Investeringsbudget beviljas med 1 300 000 kronor i tilläggsanslag.  
• 1 300 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres I1914, Förvärv skogsfastighet Norsjö 13:7.    
• Ansvarsområde för projekt I1914 fastställs till 301, Skog och mark. 
• Till attestant för I1914 utses Eleonore Hedman och till ersättare utses kom-

munchef. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman  
Tina Lundgren  
Kommunchef  
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KS-19/00574 § 88 
 
Kommunal skattesats 2020 för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommun-
fullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen fastställs när bud-
geten fastställs. I juni 2019 fastställdes skattesatsen för 2020 till oförändrat 
23,40 procent per skattekrona. 
 
Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 
2020-01-01. Delskatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten 
genomförs genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region 
Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med 2020-01-01. 
 
En skatteväxling med 5 öre medför att kommunalskatteintäkterna för Nor-
sjö kommun minskar gentemot beslutad budget med drygt 400 000 kr år 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 128 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 230 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Norsjö kommun delskatteväxlar 5 öre till Region Västerbotten för kol-

lektivtrafiken. Den primärkommunala skattesatsen för år 2020 sänks 
från tidigare beslutat 23,40 procent per skattekrona till 23,35 procent 
per skattekrona. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren  
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KS-19/01083 § 89 
 
Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund 
Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska verk-
samheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat inne-
bär 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 kom-
munal borgensram. 

 
Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen. 
 
Kommunstyrelsen har 2012-11-27 fastställt ränte- och amorteringsvillkor. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Fr.o.m. år 2020 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 129 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 231 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Villkor för borgensavgift år 2020 fastställs till 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-19/00963 § 90 
 
Sammanträdesdagar 2020 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, 
allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt de-
mokrati och medborgarberedning har upprättats enligt nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-30 § 105 
Allmänna utskottet 2019-10-01 § 121 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 232 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och demokrati- och 

medborgarberedningen godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ingela Lidström 
Aina Sjölin Ekman 

  

Beredning kl. 
10.00. Ärenden 
inlämnas sen-
ast 3 dagar 
innan. 
 
Måndag 

Utbild-
nings- och 
omsorgs-
utskottet 
 
 
Måndag 

Allmänna 
utskottet 
 
 
 
 
Tisdag 

Demokrati 
& medbor-
gar-
beredning 
 
 
Torsdag 

Kommun-
styrelsen 
 
 
 
 
Tisdag 

Kommun-
fullmäktige 
 
 
 
 
Måndag 

13 jan 20 jan  21 jan     4 feb  
24 feb   2 mar   3 mar 20 feb 17 mar 30 mar 
30 mar   6 apr   7 apr 30 apr 21 apr   
11 maj 18 maj 19 maj     2 jun 15 jun  
      
17 aug 24 aug  25 aug 27 aug  8 sep  
21 sep 28 sep  29 sep 22 okt 13 okt 26 okt 
  2 nov  9 nov 10 nov  24 nov   7 dec 
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KS-19/00276 § 91 
 
Motion – Robotkatter i äldreomsorgen 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att verksamheten omsorg ska köpa in 
en robotkatt till varje avdelning inom särskilda boenden. 
 
Vid sammanträdet 2019-05-27 beslutades att verksamheten omsorg ska pre-
sentera en mer detaljerad kostnadsbild. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Yttrande, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-05-27 § 63 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-30 § 97 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 234 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen bifalles. 
• Två robotkatter köps in. 
• Finansiering sker inom befintlig budget. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Kristina Holmström 
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 § 92 
 
Avslutning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträ-
det för avslutat. 
----- 
 
 
 


