
NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 1(38) 
Kommunfullmäktige 2019-12-09  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 9 december kl. 18:00- 19:55 
 
Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 
 Therese Berg, t.f. kommunchef 
 Gunnar Broström (V), ej tjänstgörande ersättare  
 Sandra Karlsson (V), ej tjänstgörande ersättare §§ 93-95, 99-117 
 Lars Israelsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 93-100, 102-117 
 
 
Utses att justera Emma Lindfors, Per Selin      Paragrafer: 93-117 
 
Justeringens plats o tid Kommunkontoret torsdag den 12 december kl. 14:00       
 
 
Underskrift Sekreterare ................................................................................................ 
  Ingela Lidström 
   
 Ordförande ................................................................................................ 
  Sam Venngren 
    
 Justerande ................................................................................................. 
 Emma Lindfors                       Per Selin 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-12-09 

Anslaget uppsatt  2019-12-13 Anslaget nedtages 2020-01-07 

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

Ingela Lidström 
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 
     § 101         § 111          §  114            § 

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

Jeanette Berggren Conny Björkbacka S N X  X  X    

Isak Frohm   S N X  X  X    

Anna Lidén Robert Nerdal S N X  X  X    

Mattias Degerman  S N -  X  X    

Emma Lindfors  S N X  X  X    

Anders Björk  S N X  X  X    

Harrieth Sundström  S N X  X  X    

Magnus Eriksson  S N X  X  X    

Gun-Britt Jönsson  Lars Israelsson § 101 S N X  X  X    

Sam Venngren      S N X  X  X    

Astrid Nerdal  S N X  X  X    

Staffan Hjelte  S N X  X  X    

Linda Lidén Carina Lidén S N X  X  X    

Hans Klingstedt  Sandra Karlsson §§ 96-98 V N X  X  X    

Lina Hjelte  V N X  X  X    

Eva Almgren  C F         

Bo-Martin Alm  C N X   X X    

Patrick Ström  C N X   X X    

Håkan Jansson  KD N  X  X  X   

Lars-Åke Holmgren  KD N  X  X  X   

Lena Brännström  KD N  X  X  X   

Martina Björnebäck  KD N  X  X  X   

Sara Eriksson Inna Gudeta KD N  X  X  X   

Linnea Lind  KD N  X  X  X   

Tesfa Gudeta  KD N  X  X  X   

Sofi Lind  Per Selin KD N  X  X  X   

Jennie Norén Thorgren  L N X   X X    

Andreas Landin  L N X   X  X   

Rickard Nilsson  L N X   X  X   

Antal närvarande ledamöter   29 20 8 16 13 19 10   

Antal frånvarande ledamöter   1         
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 § 93 
 
Inledning och öppnande av sammanträdet 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, 
tjänstepersoner, media och åhörare välkomna till dagens sammanträde och 
förklarar detsamma för öppnat. 
----- 
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 § 94 
 
Arbetsordning 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Arbetsordningen godkänns. 
----- 
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 § 95 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 
Ida Broström (V) dnr KS-19/01369 
Ordinarie – Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avsägelsen godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ida Broström 
Ingela Lidström 
Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 6(38) 
Kommunfullmäktige 2019-12-09  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01143 § 96 
 
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
 
Bakgrund 
Anita Björk (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-
tiges valberedning, varför kommunfullmäktige har att utse ny ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-09-10, aktbilaga  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• För perioden 2019-12-10—2022-10-31 väljs följande person till ersät-

tare i kommunfullmäktiges valberedning: 
 
Ina Klingstedt V Heden 6, 935 92 Norsjö 

----- 
 
På grund av jäv deltar inte Hans Klingstedt (V) i ärendets handläggning 
och beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ina Klingstedt 
Ingela Lidström 
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KS-19/01144 § 97 
 
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 
• För perioden 2019-12-10—2022-12-31 väljs följande person till ersät-

tare i valnämnden: 
 
Ina Klingstedt V Heden 6, 935 92 Norsjö 

----- 
 
På grund av jäv deltar inte Hans Klingstedt (V) i ärendets handläggning 
och beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Ina Klingstedt 
Ingela Lidström 
Ulf Jakobsson 
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KS-19/01370 § 98 
 
Val av ordinarie ledamot i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
 
Bakgrund 
Ida Broström (V) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Stiftel-
sen Norsjö skidlöparmuseum varför kommunfullmäktige har att utse ny 
ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-11-22, aktbilaga 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• För perioden 2019-12-10—2022-12-31 väljs följande person till ordi-

narie ledamot i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum: 
 
Bo Emanuelsson V Nygatan 18, 935 32 Norsjö  

----- 
 
På grund av jäv deltar inte Hans Klingstedt (V) i ärendets handläggning 
och beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Bo Emanuelsson 
Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
Ingela Lidström 
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KS-19/01371 § 99 
 
Val av ordförande och vice ordförande för 2020 – Trepartens 
renhållningsnämnd 
 
Bakgrund 
Enligt trepartens renhållningsnämnds reglemente ska Norsjö kommun utse 
en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska välja på ett år räknat från 
den 1 januari varje år. Parterna är dock överens om att posterna bör roteras 
årsvis mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 117 att utse Mattias Deger-
man (S) till ordförande perioden 2019-01-01—2022-12-31. 
 
Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2019-11-19 att föreslå kommun-
fullmäktige utse Ingemar Johansson, Sorsele kommun, till ordförande och 
Mikael Abrahamsson, Malå kommun, till vice ordförande för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Trepartens renhållningsnämnd 2019-11-19 § 25 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Beslut fattat av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 117 angående val av 

ordförande upphävs. 
• För trepartens renhållningsnämnd utses Ingemar Johansson, Sorsele 

kommun, till ordförande och Mikael Abrahamsson, Malå kommun, till 
vice ordförande för år 2020. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Sorsele kommun 
Malå kommun 
Ingemar Johansson, Sorsele kommun 
Mikael Abrahamsson, Malå kommun 
Ingela Lidström 
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  § 100 
 
Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunsty-
relsen 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående 
medborgarförslag ska delges kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslag 
KS-18/01404 
Byt bank  avslag 
 
KS-19/00548 
Avsätt del av Noretområdet för odling avslag 
 
KS-19/00870 
Flytt och uppdatering av informationsskylt  
vid infarten till Norsjö samhälle   avslag 
 
KS-19/00886 
Anpassning av miljövagnarna  avslag 
 
KS-19/01029 
Användning av lokal (lokalen bakom  
hälsocentralen)  avslag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Delgivningen godkänns. 
---- 
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KS-19/00255 § 101 
 
Ansökan om aktieägartillskott - Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund  
I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 gjorde revisorn ett utta-
lande med avvikande mening och grunden för uttalandet var ett bedömt 
nedskrivningsbehov på bolagets fastigheter p.g.a. uppsagda hyresavtal 
(Norsjö kommuns hemtjänst), det allmänna marknadsläget på hyresfastig-
heter i Norsjö kommun samt osäkerhet gällande det framtida nyttjandet av 
vissa fastigheter. Bedömning gjordes att det redovisade värdet för byggna-
der och mark borde ha skrivit ned med åtminstone 3 mkr. Följden blev att 
revisorn rekommenderade bolagsstämman att avstyrka fastställande av ba-
lans och resultaträkning. Norsjölägenheters styrelse tog beslut 2018-02-26 
enligt bilaga.  
I revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 kvarstår bedömningen att 
det redovisade värdet för byggnader och mark överstiger det bedömda 
marknadsvärdet för ett antal fastigheter. Ytterligare några fastigheter med 
bedömt nedskrivningsbehov har tillkommit jämfört med bedömningen fö-
regående år. Detta förklaras av att det nu finns en större säkerhet kring be-
dömt framtida driftsnetto på berörda fastigheter. Även för verksamhetsåret 
2018 blev följden att revisorn rekommenderade bolagsstämman att av-
styrka fastställande av balans och resultaträkning. Därav detta ärende till 
ägaren om ett aktieägartillskott. 
Om en nedskrivning är nödvändig måste prövas i varje enskilt fall, med 
hänsyn till den lokala marknaden och de lokala förutsättningarna. Bolaget 
har gjort en intern avkastningsvärdering baserad på de senaste årens drifts-
netto på fastigheterna. Genom att dividera driftsnetto med ett avkastnings-
krav på 6 % erhålls ett teoretiskt marknadsvärde som sedan jämförs med 
bokfört värde på fastigheterna. Den interna värderingen indikerar ett ned-
skrivningsbehov på mellan 15-20 miljoner kr. Detta gäller Storgatan 43, 
Backgatan 3 och Kusforsvägen 6.  
Vad gäller Kusforsvägen 6 var en nedskrivning nödvändig direkt i sam-
band med nybyggnationen då hyresintäkterna var subventionerade utifrån 
den faktiska kostnaden för nybyggnationen. Att det finns ett nedskriv-
ningsbehov på Storgatan 43 är en direkt effekt av minskade intäkter då 
hemtjänsten sagt upp avtalet vilket innebar ca 1,8 miljoner kronor i in-
täktsbortfall. Att ersätta det intäktsbortfallet bedömer styrelsen inte vara 
möjligt. På Backgatan 3 har det gjorts stora investeringar de senaste åren. 
Norsjölägenheter bedömer att de inte kan ta ut de hyresnivåer som genere-
rar en affärsmässig avkastning. 
Den interna avkastningsvärderingen som är gjord indikerar att det finns 
övervärde på ett antal andra fastigheter. Styrelsen bedömer därmed att det 
kan finnas en möjlighet att möta nedskrivningarna med uppskrivningar av 
andra fastigheter om redovisningsregelverk byts från K2 till K3. K2 tillåter 
endast uppskrivningar till taxeringsvärdet.  
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 § 101 forts. 
 
För att stärka bolagets finansiella ställning och täcka det nedskrivningsbe-
hov som den interna värderingen indikerar vill styrelsen för Norsjölägen-
heter därmed ansöka om ett aktieägartillskott från Norsjö kommun. Styrel-
sen bedömer att ett aktieägartillskott är nödvändigt i detta skede för att bo-
laget inte ska riskera att hamna i en kontrollbalanssituation med det ansvar 
det innebär för styrelsen i bolaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-12 
− Ekonomichef Tina Lundgren, Norsjö kommun får i uppdrag att i sam-

råd med revisorerna (Norsjö kommun och Norsjölägenheter), Norsjö-
lägenheters VD och styrelse bedöma nedskrivningens omfattning. 

 
2019-11-22 samlades bolagets och kommunens revisorer tillsammans med 
ekonomichef Tina Lundgren, Norsjö kommun, och bolagets styrelserepre-
sentanter Mattias Degerman och Mimmi Larsson Sühl för att bedöma 
eventuella nedskrivningsbehov. 
 
Bolagets revisor föredrog läget där vissa fastigheter har större nedskriv-
ningsbehov medan vissa fastigheter har större övervärden. De tre fastig-
heter som har större nedskrivningsbehov är fastigheterna Gästis (Storgatan 
43), Hällan 8 (Backgatan 3) och Köpmannen (Kusforsvägen 6). Tillsam-
mans har dessa ett nedskrivningsbehov på 18 miljoner kronor. För bolagets 
samtliga fastigheter finns totalt sett ett övervärde på 4,6 miljoner kronor.  
 
Bolaget följer redovisningsreglerna K2. Möjligheten att göra uppskriv-
ningar återfinns inte i redovisningsreglerna för K2 medan uppskrivningar 
är möjliga i K3. Revisorn anser att bolaget, trots att lagkrav inte finns, bör 
övergå till redovisning enligt K3-reglerna. 
 
Revisorn föredrog tre potentiella lösningsförslag. 
1. Om bolaget övergår från redovisningsreglerna K2 till redovisningsreg-

lerna K3 kan nedskrivningar mötas av uppskrivningar eftersom fastig-
heterna totalt sett har ett övervärde. Endast bokföringstekniska åtgärder 
behöver då genomföras. 

2. Om bolaget fortsätter att redovisa enligt K2-reglerna behövs det bok-
förda värdet skrivas ner på de tre fastigheterna Gästis, Hällan 8 och 
Köpmannen eftersom driftskostnaderna är för höga i förhållande till 
bokförda värden. Totalt behövs nedskrivningar göras med 18 miljoner 
kronor fördelat på de tre fastigheterna. Bolaget har styrkan att själv stå 
för 5 av 18 miljoner kronor, resterande 13 miljoner behöver moderbo-
laget tillskjuta. Detta kan ske genom att  
a. moderbolaget överför 13 miljoner kronor, alternativt  
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  § 101 forts. 
 

b. ingen värdeöverföring görs. Bolaget och kommunen bokför istället 
en fordran respektive en skuld gentemot den andra parten i syfte att 
bolaget framledes ska återföra tillskottet. 

3. Bolaget genomför varken ned- eller uppskrivning. Revisorn kommer 
då att för tredje året i rad skriva en anmärkning i revisionsutlåtandet. 
Detta alternativ kan vara möjligt om bolaget framledes har som intent-
ion att övergå till K3-reglerna men att det inför bokslutet 2019 inte 
kommer att hinnas med. 

 
Om alternativ två väljs behöver bolagets och kommunen tjänstemän till-
sammans med revisorerna ta fram hur värderegleringen ska ske bokfö-
ringsmässigt, om det är ägartillskott alternativt förlusttäckning. 
 
Ifall de tillskjutna medlen kommer att bokföras via kommunens resultaträk-
ning kommer kommunens resultat att påverkas negativt med motsvarande 
belopp. Detta kommer då att definieras som jämförelsestörande, vilket med-
för att medlen inte kommer att återställas i balanskravsutredningen. 
 
Kommunens ekonomichef och bolagets styrelserepresentanter föreslår till 
kommunstyrelsen att välja alternativ 2a, att kommunen tillskjuter 13 mil-
joner kronor och att bolaget själv står för 5 miljoner, så erforderliga ned-
skrivningar på totalt 18 miljoner kronor kan genomföras. Bolaget tillämpar 
redovisningsreglerna K2 och har därför inte möjlighet att möta nedskriv-
ningar med uppskrivningar. Att kommunen ska tillföra likvida medel för-
ordas eftersom bolaget behöver amortera ner sina lånekrediter. En ned-
skrivning av bokförda värden medför annars att skuldsättningsgraden 
överstiger bokförda värden. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Kommunstyrelsen väljer alternativ 2a, att fastigheterna Gästis, Hällan 

8 och Köpmannen totalt ska skrivas ner med 18 miljoner kronor. 
− Norsjö kommun tillskjuter 13 miljoner kronor i likvida medel under 

förutsättning att bolaget själva står för 5 miljoner kronor. 
− Kommunens ekonomichef får i uppdrag att genomföra värdeöverfö-

ringen på 13 miljoner kronor till Norsjölägenheter AB före årsskiftet 
2019/2020. 

− Revisorerna i kommunen och bolaget tillsammans med Norsjö kom-
muns ekonomichef samt bolagets VD och styrelserepresentanter får i 
uppdrag att ta fram om värderegleringen bokföringsmässigt ska ske via 
ägartillskott och eventuell nedskrivning av aktiekapitalet eller via för-
lusttäckning. 

− Ifall de tillskjutna medlen kommer att bokföras via kommunens resul-
taträkning kommer detta att definieras som jämförelsestörande, vilket  
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  § 101 forts. 
 
medför att medlen inte kommer att återställas i balanskravsutredning-
en. 

− De av kommunen tillskjutna medlen ska bolaget nyttja till att amortera 
lån så snart detta är möjligt. 

− Tillträdande VD i Norsjölägenheter AB får i uppdrag att utreda för- 
och nackdelar för bolaget att övergå till redovisningsreglerna K3. 

 
Yrkanden 
Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar att Gästis och Hällan 8 skrivs ner med 11 
miljoner kronor. Norsjö kommun tillskjuter 6 miljoner kronor i likvida 
medel under förutsättning att bolaget själva står för 5 miljoner kronor. 
Kommunens ekonomichef får i uppdrag att genomföra värdeöverföringen 
på 6 miljoner kronor till Norsjölägenheter AB före årsskiftet 2019/2020. I 
övrigt enligt de fyra sista punkterna i kommunstyrelsens förslag. 
 
Isak Frohm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Patrick Ström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke 
Holmgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Propositionsordning 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 20 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Norsjölägenheters styrelse 2018-02-26, aktbilaga 
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 67 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 238 
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 § 101 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunstyrelsen väljer alternativ 2a, att fastigheterna Gästis, Hällan 

8 och Köpmannen totalt ska skrivas ner med 18 miljoner kronor. 
• Norsjö kommun tillskjuter 13 miljoner kronor i likvida medel under 

förutsättning att bolaget själva står för 5 miljoner kronor. 
• Kommunens ekonomichef får i uppdrag att genomföra värdeöverfö-

ringen på 13 miljoner kronor till Norsjölägenheter AB före årsskiftet 
2019/2020. 

• Revisorerna i kommunen och bolaget tillsammans med Norsjö kom-
muns ekonomichef samt bolagets VD och styrelserepresentanter får i 
uppdrag att ta fram om värderegleringen bokföringsmässigt ska ske via 
ägartillskott och eventuell nedskrivning av aktiekapitalet eller via för-
lusttäckning. 

• Ifall de tillskjutna medlen kommer att bokföras via kommunens resul-
taträkning kommer detta att definieras som jämförelsestörande, vilket 
medför att medlen inte kommer att återställas i balanskravsutredning-
en. 

• De av kommunen tillskjutna medlen ska bolaget nyttja till att amortera 
lån så snart detta är möjligt. 

• Tillträdande VD i Norsjölägenheter AB får i uppdrag att utreda för- 
och nackdelar för bolaget att övergå till redovisningsreglerna K3. 

----- 
 
Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter som representerar Kristde-
mokraterna. 
 
På grund av jäv deltar inte Mattias Degerman (S) och Gun-Britt Jönsson 
(S) i ärendets handläggning och beslut. 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg 
Tina Lundgren 
VD, Norsjölägenheter AB 
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KS-19/01343 § 102 
 
Investeringsärende – Verksamhetssystem omsorg 
 
Bakgrund  
Under flera år har behovet att byta verksamhetssystem inom omsorgen varit 
känt. I budgetprocessen inför budget 2019 lyftes äskandet för investering av nytt 
verksamhetssystemet. Beslutet i kommunfullmäktige var att investeringsäskan-
det godkändes, men att verksamheten skulle återkomma med äskande av till-
äggsanslag för investeringen när beloppsnivåerna klarlagts. Under året har verk-
samhetssystem för omsorgen upphandlats.  
 
För att implementera verksamhetssystemet behöver verksamheten en projektle-
dare. Eftersom verksamheten inte har dessa resurser behövs medel tillskjutas. 
Verksamheten förslår att driftsmedel till implementeringen tillskjuts genom att 
omdisponera medel från kst 1105, KS-förfogande.   
 
Ekonomi  
Verksamheten äskar 1 204 tkr till införande av grundsystem, 400 tkr till externa 
integrationer i andra system samt 296 tkr övrigt idag ej kända tillkommande 
kostnader för integrationskostnader av optioner med mera redan beslutat investe-
ringsprojekt I1906, Verksamhetssystem omsorg. Ansvar, attestant och ersättare 
för projektet I1906 måste fastställas. 
 
Verksamheten förslår att driftsmedel till implementeringen tillskjuts genom att 
omdisponera medel från kst 1105, KS-förfogande. För år 2019 föreslås 49 tkr 
omdisponeras till kst 7015, Gemensamt för omsorg, avseende löne- och arbets-
givaravgifter. För år 2020 föreslås 600 tkr omdisponeras till kst 7015, Gemen-
samt för omsorg, avseende löne- och arbetsgivaravgifter.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
År 2019 och 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
− Investeringsbudget beviljas med 1 900 000 kronor i tilläggsanslag.  
− 1 900 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
− Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
− Kostnaden påföres projekt I1906, Verksamhetssystem omsorg.  
− För projektet I1906 fastställs ansvarsområde till 400, Gemensamt för om-

sorg.  
− Verksamhetschef Eva Bergström utses till attestant och IFO-chef Hanna 

Lundström till ersättare. 
− Driftsmedel av engångskaraktär motsvarande 49 000 kr avseende löne- och 

arbetsgivaravgifter beviljas för budgetåret 2019. 
− Driftsmedel av engångskaraktär motsvarande 600 000 kr avseende löne- och 

arbetsgivaravgifter beviljas för budgetåret 2020. 
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 § 102 forts. 
 

− Driftsmedel för åren 2019 och 2020 omdisponeras från kst 1105, KS förfo-
gande. 

− Driftskostnaden för både år 2019 och 2020 påförs kst 7015 Gemensamt för 
omsorg. 

 
Yrkanden 
Mikael Lindfors (S) yrkar följande tillägg:  
De i juni beslutade investeringsmedlen för år 2020 återtas för projekt I1906 Om-
sorgssystem. 
 
Håkan Jansson (KD) yrkar bifall till Mikael Lindfors förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande 
ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Mikael Lindfors till-
läggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsblankett, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 241 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• De i juni beslutade investeringsmedlen för år 2020 återtas för projekt I1906 

Omsorgssystem. 
• Investeringsbudget beviljas med 1 900 000 kronor i tilläggsanslag.  
• 1 900 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1906, Verksamhetssystem omsorg.  
• För projektet I1906 fastställs ansvarsområde till 400, Gemensamt för om-

sorg.  
• Verksamhetschef Eva Bergström utses till attestant och IFO-chef Hanna 

Lundström till ersättare. 
• Driftsmedel av engångskaraktär motsvarande 49 000 kr avseende löne- och 

arbetsgivaravgifter beviljas för budgetåret 2019. 
• Driftsmedel av engångskaraktär motsvarande 600 000 kr avseende löne- och 

arbetsgivaravgifter beviljas för budgetåret 2020. 
• Driftsmedel för åren 2019 och 2020 omdisponeras från kst 1105, KS förfo-

gande. 
• Driftskostnaden för både år 2019 och 2020 påförs kst 7015 Gemensamt för 

omsorg. 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Tina Lundgren  
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KS-19/01322 § 103 
 
Delårsrapport för perioden januari till augusti – gemensam 
nämnd för drift av personalsystem 
 
Bakgrund 
Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter lämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tertialrapport, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 247 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad tertialrapport godkänns för perioden januari till augusti.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Inger Johansson 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
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KS-19/01333 § 104 
 
Övertagande av investeringar på Bastuträskterminalen 
 
Bakgrund 
Bastuträskterminalen etablerades inom ramen för två på varandra följande 
strukturfondsprojekt, det sista slutfördes 2014. 
Sedan dess har terminalen vidareutvecklats och olika investeringar till-
kommit. Norsjö kommun har själv, eller i samarbete med andra aktörer, ut-
fört dessa investeringar, exempelvis ett andra lastspår, beläggning samt 
förlängning av lastspår 20.  
 
Terminalen i Bastuträsk AB har vid två tillfällen gjort investeringar. I det 
ena fallet en markanläggning i form av en extra lastyta och i det andra fal-
let en ny avloppsanläggning.  
I bägge fallen har en särskild överenskommelse träffats mellan Terminalen 
i Bastuträsk AB och Norsjö kommun. I det fall gällande hyresavtal av nå-
gon anledning skulle sägas upp eller att ett nytt avtal inte träffas med Ter-
minalen i Bastuträsk AB när nuvarande avtal gått ut ska Norsjö kommun 
överta dessa bägge investeringar till aktuellt restvärde.  
 
Nuvarande avtal gäller till och med 2020-06-30. Vid förhandlingar mellan 
Norsjö kommun och Terminalen i Bastuträsk AB 2019-11-15 diskuterade 
parterna ett övertagande av de två investeringarna vid årsskiftet 2019/2020 
utan att detta är förknippat med förtida uppsägning av avtalet. 
 
Då det gäller investeringar i markarbeten finns motiv för att Norsjö kom-
mun övertar investeringarna, de kan inte flyttas från terminalen i det fall 
Terminalen i Bastuträsk AB skulle flytta sin verksamhet från Bastuträsk-
terminalen.  
Investeringarna föreslås läggas till Norsjö kommuns övriga investeringar 
på Bastuträskterminalen och komponentavskrivning tillämpas. Årlig kost-
nad för de tillkommande investeringarna påförs arrendet för Bastuträsk-
terminalen.  
 
Ekonomi 
Restvärde för terminalytan uppgår 2019-12-31 till 475 988 kronor och för 
avloppsanläggningen till 119 012 kronor, totalt 595 000 kronor.  
Den årliga kostnaden för Norsjö kommun är beräknad till 19 000 kronor. 
För markanläggningens delar är avskrivningstiden 50 – 100 år och för av-
loppsanläggningen är avskrivningstiden 40 år. 
 
Tidsaspekt 
Övertagande av de två aktuella investeringarna föreslås ske vid årsskiftet 
2019 – 2020. 
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 § 104 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsblankett, bilaga 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 249 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Norsjö kommun övertar de investeringar som omfattas av särskilda 

överenskommelser mellan Terminalen i Bastuträsk AB och Norsjö 
kommun. 

• Investeringarna övertas från och med 2020-01-01 till beräknat rest-
värde 2019-12-31. 

• Investeringsbudget beviljas med 595 000 kronor i tilläggsanslag.  
• 595 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1917, Mark- och avloppsanläggning Ter-

minalen.  
• För projektet I1917 fastställs ansvarsområde till 310, Näringsliv och 

samhälle.  
• Verksamhetschef kommunal utveckling utses till attestant och kom-

munchef till ersättare. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till: 
Tina Lundgren 
Ingrid Ejderud-Nygren 
Eleonore Hedman 
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KS-19/01340 § 105 
 
Budget 2020 – Trepartens renhållningsnämnd 
 
Bakgrund 
Vid trepartens renhållningsnämnds sammanträde 2019-10-08 fick ansvarig 
tjänsteperson hos värdkommunen i uppdrag att till nästa möte presentera 
en detaljbudget. 
 
Trepartens renhållningsnämnds beslut 2019-11-19 
− Föreslagen detaljbudget för Trepartens renhållningsnämnd 2020 över-

lämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Detaljbudget Treparten 2020, bilaga 
Budgetskrivelse, bilaga 
Trepartens renhållningsnämnd 2019-11-26 § 22 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 250 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Trepartens renhållningsnämnds detaljbudget för 2020 antas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Eleonore Hedman 
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KS-19/01173 § 106 
 
Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2020    
   
Bakgrund 
Grundläggande service i glesbygden är en förutsättning för att människor 
ska kunna och vilja bo och verka där. I Norsjö kommun finns det i dagslä-
get endast två affärsidkare som bedriver dagligvaruhandel utanför tätorten 
och många kommuninnevånare får därför svårt att tillgodose sin försörj-
ning av dagligvaror och livsmedel. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd 
och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och 
drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och be-
folkningsmässiga förhållanden.  
Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsänd-
ningsstöd till butiker. I förordningen om stöd till kommersiell service 
framgår att kommunen har att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt 
att behovet av stöd kan bedömas.  
 
Beslutsunderlag 
Regler och ersättningar hemsändningsbidrag 2020, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-11-12 § 139 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 257 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Regler för hemsändningsstöd 2020 fastställs. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Eleonore Hedman 
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KS-19/01186 § 107 
 
Investeringsärende - Förbättring av skalskydd i kommunhuset 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har fått stöd från Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) för att utrusta sin kommunala ledningsplats. Projektet har 
resulterat i bl.a. reservkraft, konferensutrustning, säkerhetsåtgärder för tele-
foni och serverrum m.m.  

 
I samråd med MSB föreslås ytterligare åtgärder för att stärka skalskyddet i 
kommunhuset. Dessa åtgärder består av tillträdesbegränsningar genom att 
tre dörrar sätts upp enligt bifogad skiss, samt att passersystemet utformas så 
att det blir möjligt att innefatta fler enheter. Det nuvarande passersystemet 
har inte tillräcklig kapacitet för att omfatta fler dörrar.  
 
Ekonomi  
Bidragsberättigat belopp från MSB är 600 000 kronor vilket innebär möjlig-
het att få 300 000 kronor i bidrag för åtgärderna. 
Åtgärderna beräknas kosta totalt 550 000 kronor. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Brådskande.   
 
Beslutsunderlag 
Skiss, bilaga 
Investeringsblankett, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-11-12 § 145 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 262 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Investeringsbudget motsvarande halva investeringen beviljas med  

275 000 kronor i tilläggsanslag.  
• 275 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1916, Förbättring av skalskydd.  
• Till beslutsattestant utses Robert Åman med avdelningschef teknik som 

ersättare. 
• Ansvarsområde beslutas till 331, Fastigheter. 
----- 

 
 
 

Protokollet skickas till 
Siv Bäckström, Tina Lundgren, Robert Åman, Elin Andersson, Eleonore 
Hedman  
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KS-19/01185 § 108 
 
Investeringsärende - Laddning av elfordon på kommunala par-
keringsplatser 
 
Bakgrund  
Sverige har som mål att minska utsläppen från inrikes transporter, utom in-
rikes flyg, med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Norsjö 
kommun har som mål att kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar 
miljö. 
 
Under 2019 har ett flertal supermiljöbilar upphandlats till Norsjö kommuns 
verksamheter. Just nu finns ingen uppsatt infrastruktur för laddning varken 
för kommunens egna fordon, för personal eller publik laddning i Norsjö. 
Redan beviljade medel finns till laddboxar till hemtjänstens fordon. För att 
förbättra möjligheterna till laddning föreslår teknikavdelningen att investe-
ringar påbörjas i infrastruktur för laddning. Det är just nu också möjligt att 
söka om stöd till denna typ av investering. 
 
Till kommunhuset föreslås initialt 6 platser i carport förses med laddboxar. 
Ytterligare 4 platser på personalparkering och 4 platser på skolans personal-
parkering vid simhallen bör också utrustas med laddboxar för att möjliggöra 
för personal som väljer laddfordon att ladda under arbetsdagen. 

 
I nuvarande taxa finns beslutad avgift endast för motorvärmare när det gäl-
ler personalparkering, ett tillägg till denna bör därför arbetas fram som gäl-
ler laddning av fordon. 

 
Ekonomi  
Den totala kostnaden för investeringen beräknas till 270 000 kr. Bidrag kan 
återsökas för 50 % av investeringen.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
För att kommunens egna fordon ska gå att både värma och ladda under vin-
tern bör investeringen genomföras snarast möjligt. Laddarna förväntas 
kunna användas i 15 år.   
 
Beslutsunderlag 
Investeringsblankett, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-11-12 § 146 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 263 
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 § 108 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Investeringsbudget motsvarande halva investeringen beviljas med  

135 000 kronor i tilläggsanslag varav: 
• 75 000 kr avser kommunhuset 
• 30 000 kr avser Bastuträsk skola 
• 30 000 kr avser Norsjöskolan 
• 125 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I1915, Laddboxar.  
• Till beslutsattestant utses Robert Åman med avdelningschef Teknik som 

ersättare. 
• Ansvarsområde beslutas till 331, Kommunala fastigheter. 
• Teknikavdelningen får i uppdrag att arbeta fram en ny taxa för laddning 

av personalbil. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Robert Åman 
Elin Andersson 
Tina Lundgren 
Eleonore Hedman 
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KS-19/01361 § 109 
 
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Det finns inga motioner som inte beretts färdigt. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-11-12 § 152 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 267 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-19/01362 § 110 
 
Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Det finns inga medborgarförslag som inte beretts färdigt. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-11-12 § 153 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 268 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-19/01162 § 111 
 
Ny taxa för fotvård från och med 2020-01-01 
 
Bakgrund  
Sedan 1980-talet har kommunen bedrivit fotvård för äldre personer från 65 
år samt försäljning av tjänst för medicinska behandlingar till Region Väster-
botten. Möjlighet har även funnits för övriga personer att boka fotvård. 
 
Avgiften för fotvård har inte höjts sedan 2016. 
Avgiften för försäljningen av tjänst för medicinsk fotvårdsbehandling till 
Region Västerbotten har inte höjts sedan 2015. 
 
Överenskommelse om köp av medicinsk fotvård 
Norsjö hälsocentral och Norsjö kommun har nu tecknat ny överenskom-
melse avseende köp av fotvårdsinsatser. Taxan höjs från 580 kronor per be-
handling till 680 kronor. Den nya taxan ska gälla under tiden 2020-01-01 – 
2020-12-31. 

 
Ekonomi  
En höjning av nuvarande avgift för fotvård för personer över 65 år och äldre 
och övriga bör också göras och är en nödvändig åtgärd för att öka fotvår-
dens intäkter. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Översyn årligen av fotvårdens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Avgift för fotvård höjs med 100 kr från och med 2020-01-01. 
− Ny avgift för personer över 65 år och äldre blir 500 kr.  
− För övriga personer blir avgiften 600 kr per behandling. 
 
Yrkanden 
Hans Klingstedt (V) yrkar att avgiften höjs från och med 2020-01-01 med 
150 kronor för övriga och med 50 kronor för personer över 65 år. 
 
Magnus Eriksson (S) yrkar bifall till Hans Klingstedts ändringsyrkande.  
 
Lena Brännström (KD) yrkar att fotvårdstaxan från och med 2020-01-01 
fastställs till: 
400 kronor per behandling för personer 65 år och äldre 
500 kronor per behandling för övriga 
 
Andreas Landin (L) yrkar bifall till Lena Brännströms förslag. 
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 § 111 
 
Ordförande ställer proposition på de tre förslagen (kommunstyrelsens för-
slag, Hans Klingstedts förslag och Lena Brännströms förslag) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Hans Klingstedts förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Propositionsordning 
Ja-röst för Hans Klingstedts förslag. 
Nej-röst för Lena Brännströms förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Hans 
Klingstedts förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från boenderådet på Gästis, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11 § 116 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 273 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avgiften höjs från och med 2020-01-01 med 150 kronor för övriga och 

med 50 kronor för personer över 65 år, vilket innebär 
- Ny avgift för personer över 65 år och äldre blir 450 kronor 
- För övriga personer blir avgiften 650 kronor per behandling 

• I och med detta beslut upphävs kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 
§ 57 när det gäller taxa för fotvård. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Region Västerbotten 
Anette Johansson 
Angelika Bäckman 
Lena Lindahl 
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KS-19/01176 § 112 
 
Egenavgifter Nutrition (näringstillskott) 
 
Bakgrund 
Nutritionsstöd i form av näringsdrycker, berikningsprodukter eller enteral 
nutrition (sondnäring) kan vara ett viktigt komplement när energi- och nä-
ringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat. Enteral nutrition innebär till-
försel av sondnäring via en sond till magsäck eller tarm. 
Vid olika sjukdomstillstånd behövs nutritionsstöd för att säkerställa att be-
hovet av energi och näring täcks. Ordination och förskrivning görs i kom-
munens särskilda boendeformer, patienter inskrivna i hemsjukvård och LSS-
boenden av sjuksköterska, Region Västerbottens dietist alternativt läkare. 
 
För personer i särskilt boende med helt matabonnemang tas ingen extra av-
gift ut för de som får hela sitt näringsintag tillgodosett genom näringspro-
dukter. De betalar den av kommunfullmäktige fastställda taxan för helt mat-
abonnemang. 
 
För personer i ordinärt boende och inom LSS (Lagen om särskilt stöd och 
service) har landstinget kostnadsansvar för sondnäring och pump. Kommu-
nen har kostnadsansvar för aggregat, droppställning, spolsprutor och nä-
ringsdrycker.  
Region Västerbotten debiterar en egenavgift till enskilda i tre olika nivåer 
för personer som är fyllda 18 år. 
 
Hel nutrition, avgiftsnivå 1800 kr/månad för de personer som har 
sondnäring och/eller kosttillägg som sin enda näringskälla och i nivå över-
stigande 1 000 kcal per dygn. Smakportioner av finfördelad mat kan ingå 
men har inte som huvudsyfte att vara del av nutritionsbehandlingen.  
 
Halv nutrition avgiftsnivå 900 kr/månad för de personer som har behov av 
specialistlivsmedel i sitt dagliga kosthåll, där minst halva men inte hela det 
individuella närings- och energibehovet kommer från speciallivsmedel.  
Avgift för de som har sondnäring som enda näringskälla men i nivå under-
stigande 1 000 kcal per dygn. 
 
Tilläggsnutrition avgiftsnivå 400 kr/månad för de personer som har behov 
av komplettering av maten med kosttillägg. Tilläggsnutritionen motsvarar 
mindre än halva det individuella närings- och energibehovet. Här ingår även 
preparat för medicinsk behandling, t ex berikningsprodukter.  
 
Verksamhetens förslag till beslut  
För personer som bor i särskilt boende med matabonnemang tas 
ingen extra avgift ut om man får hela sitt näringsintag tillgodosett genom 
matabonnemang. 
 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 31(38) 
Kommunfullmäktige 2019-12-09  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 § 112 forts. 
 
För personer som bor i ordinärt boende i likhet med Region Västerbotten. 
För personer som bor i LSS boende (Lagen om särskilt stöd och 
service) debiteras den enskilde i likhet med Region Västerbotten. 
För personer som vistas på kommunens korttidsboende ingår 
eventuellt specialistlivsmedel i dygnspriset. 
 
Egenavgifter Nutrition fr o m 2020 01 01 
Hel nutrition   1800 kr/månad 
Halv nutrition    900 kr/månad 
Tilläggsnutrition 400 kr/månad 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11 § 117 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 274 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Egenavgifter Nutrition från och med 2020-01-01: 

- Hel nutrition   1 800 kr/månad 
- Halv nutrition    900 kr/månad 
- Tilläggsnutrition 400 kr/månad 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Anette Johansson 
Lena Lindahl 
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 § 113 
 
Ajournering av sammanträder 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Sammanträdet ajourneras i 20 minuter för fika. 
 
Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överlägg-
ningarna. 
----- 
 

 
  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 33(38) 
Kommunfullmäktige 2019-12-09  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00938 § 114 
 
Motion att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen  
 
Bakgrund 
I motionen finns en rad förslag på åtgärder för att förbättra kvalitén inom 
äldreomsorgen. 
Verksamheten väljer att besvara motionen direkt. 
Under hösten 2019 kommer kommunens revisorer att granska äldreomsor-
gen utifrån frågeställningen styrning, ledning och uppföljning inklusive bi-
ståndsbedömning. Utgångspunkten kommer att vara gällande lagstiftning, 
socialstyrelsens föreskrifter och lokala styrdokument. Revisionsrapporten 
kommer sannolikt att påtala förbättringsområden som finns inom äldre-
omsorgen. 
Verksamheten har en kvalitetsgrupp som med regelbundna möten fokuserar 
på kvalitetsfrågor i organisationen. Ett koncept som kallas kvalitetsråd har 
startats upp på Vinkelbo där omvårdnadspersonalen har träffar med fokus på 
kvalitet. Personalen har identifierat förbättringsområden, planerat aktiviteter 
och mäter resultat regelbundet. Ett av förbättringsområdena är minskad natt-
fasta. 
 
Här nedan följer kommentarer till givna förslag: 
 
- Förslaget om garanterat anpassat boende till alla som fyllt 85 år bedöms 

kräva ytterligare resurser och blir därför en stor ekonomisk fråga samt 
en prioteringsfråga utifrån socialtjänstens uppdrag. 

- Förslaget om vårdserviceteam är en organisatorisk fråga för hemtjäns-
ten. Den har precis gått in i en ny organisation och måste utifrån det vär-
dera vad som är mest effektivt. Frågan kan då istället bli vad socialtjäns-
tens uppdrag är och vad andra verksamheter kan utföra på ett bättre sätt. 

- Gällande begränsad nattfasta har kommunen redan idag mätningar och 
aktiviteter för att hålla en bra nivå. 

- Hemtagningsteam är ett förslag som delvis redan finns på plats. Det ge-
nomförs varje vecka ett samordningsmöte där olika professioner från 
både kommun och primärvård deltar och lyfter då efter medgivande de 
personer som man ser behov av samordning kring. Dessutom nyttjas 
konceptet SIP, samordnad individuell planering, för de personer som har 
behov av stöd från flera huvudmän. Där klargörs vem som har ansvar för 
olika insatser som brukaren behöver. I SIP-mötet deltar brukaren som 
huvudperson. 

- Kommunen arbetar ständigt med att utöka användandet av välfärdstek-
nologi inom omsorgen. Bland annat har digitala larm införts i hemtjäns-
ten samt att tillgången till internet utökats på de särskilda boendena i 
kommunen. 
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  § 114 forts. 
 

- Förslaget om att alla som fyllt 80 år ska få ett hembesök bedöms även 
det kräva ytterligare resurser. Det blir således en ekonomisk fråga samt 
en prioteringsfråga utifrån socialtjänstens uppdrag. 

- Verksamheten ska förbättra informationen och tydliggöra att kapital och 
andra fasta tillgångar inte påverkar avgiften, bland annat på kommunens 
hemsida. Fortsättningsvis ska det också förtydligas att uppgift om kapi-
tal inte behöver lämnas in vid utskick av inkomstförfrågan. 

- Förslaget om begränsat antal personal som möter brukare i hemtjänsten 
finns redan i kommunens politiskt antagna övergripande mål. Dock med 
12 personal som målsättning. 

- Kommunen arbetar med att undersöka möjligheten till förenklad bi-
ståndsbedömning som skulle kunna nyttjas i frågan om trygghetslarm till 
80-åringar. Dessutom är verkligheten att avslag på ansökan om trygg-
hetslarm händer extremt sällan för att inte säga aldrig. 

- Äldre direkt är en service som verksamheten bedömer finns idag utifrån 
en väl fungerande reception som hänvisar till rätt person så att ingen 
känner sig hamna mellan stolarna. Verksamheten har inte nåtts av miss-
nöje att det inte skulle fungera. 

 
Ärendet är kompletterat med svar på de fyra sista punkterna i motionen.  
Verksamheten betraktar genom detta motionen som besvarad. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Därmed anses motionen som besvarad. 
 
Yrkanden 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Magnus Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
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. 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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 § 114 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-30 § 98. 
Kommunstyrelsen 2019-10-14 § 235. 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11 § 118 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 275 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Därmed anses motionen som besvarad. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Lars-Åke Holmgren  
Eva Bergström 
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KS-19/01170 § 115 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 3 2019 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteman är verksamhetschef Eva Bergström.  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 3 
fanns det fem SoL och sex LSS-beslut som inte verkställts inom tre måna-
der.  
 
LSS - Kontaktperson resursbrist, fyra personer. 
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, en person. 
LSS – Daglig verksamhet, en person. 
SoL – Permanent boende resursbrist, fyra personer. 
SoL – Ledsagning, en person 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-11-11 § 119 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 276 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Rapporten godkänns. 
----- 
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KS-19/01146 § 116 
 
Styrdokument för krisberedskap 2019 - 2022 
 
Bakgrund  
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras un-
der mandatperioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar. I 
överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas 
krisberedskap framgår därför att kommunerna ska ta fram ett styrdokument 
som beskriver kommunens arbete med krisberedskap. Uppföljning ska ske 
första kvartalet varje år i samband med den kommunuppföljning som årlig-
en redovisas till MSB samt Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
 
Beslutsunderlag 
Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019 – 2022 (sek-
retess)  
Allmänna utskottet 2019-11-12 § 151 
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 266 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019 - 2022 

antas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten 
MSB 
Siv Bäckström 
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 § 117 
 
Avslutning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträdet 
för avslutat och önskar ledamöter och åhörare en god jul och ett gott nytt år. 
----- 
 
 
 
 
 


