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Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 15 juni kl. 18:00-20:25 
 
Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 
 Eleonore Hedman, kommunchef 
 Tina Lundgren, ekonomichef 
 
 
Utses att justera Lena Brännström och Mikael Lindfors Paragrafer:      20-52 
 
Justeringens plats o tid Kommunkontoret måndag den 22 juni kl. 16:00       
 
 
Underskrift Sekreterare ................................................................................................ 
  Ingela Lidström 
   
 Ordförande ................................................................................................ 
  Sam Venngren 
    
 Justerande ................................................................................................. 
 Lena Brännström                       Mikael Lindfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2020-06-15 

Anslaget uppsatt  2020-06-23 Anslaget nedtages 2020-07-15 

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

Ingela Lidström 
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 
   § 27               §               §              § 
ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 

Mikael Lindfors  S N X        

Jeanette Berggren Robert Nerdal S N X        

Isak Frohm   S N X        

Anna Lidén Conny Björkbacka S N X        

Mattias Degerman  S N X        

Emma Lindfors Bengt Söderberg S N X        

Anders Björk  S N X        

Harrieth Sundström Carina Lidén S N X        

Magnus Eriksson  S N X        

Gun-Britt Jönsson Katarina Hjelte S N X        

Sam Venngren      S N X        

Astrid Nerdal  S N X        

Staffan Hjelte  S N X        

Linda Lidén Lars Israelsson S N X        

Hans Klingstedt  V N X        

Lina Hjelte  V N X        

Jörgen Andersson  C N X        

Bo-Martin Alm  C N X        

Patrick Ström  C N X        

Håkan Jansson  KD N  X       

Lars-Åke Holmgren  KD N  X       

Lena Brännström  KD N  X       

Martina Björnebäck  KD N  X       

Sara Eriksson  KD N  X       

Linnea Lind Inna Gudeta KD N  X       

Tesfa Gudeta  KD N  X       

Sofi Lind  Per Selin KD N  X       

Jennie Norén Thorgren  L N X        

Andreas Landin  L N X        

Rickard Nilsson  L N X        

Antal närvarande ledamöter   30 22 8       

Antal frånvarande ledamöter   -         
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 § 20 
 
Inledning och öppnande av sammanträdet 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, 
tjänstepersoner, media samt åhörare välkomna till dagens sammanträde och 
förklarar detsamma för öppnat. 
----- 
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  § 21 
 
Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrel-
sen 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående med-
borgarförslag ska delges kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslag   Beslut 
KS-20/00012   Frågan tas med till den 
Tillägg till lokala ordningsföreskrifterna om pågående översynen av 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor föreskrifterna 
 
KS-19/001394 
Ändring av postnummerort  Bifall. Kommunchef får i upp-

drag att utreda om önskan delas 
av övriga med postort Jörn eller 
Boliden 

     
Kommunfullmäktiges beslut 
• Delgivningen läggs till handlingarna. 
----- 
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 § 22 
 
Delgivning  
 
Länsstyrelsen Norrbotten 
KS-20/00454 Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndar-

nämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö, Arvidsjaur 
och Arjeplogs kommuner 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Delgivningen läggs till handlingarna. 
----- 
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 § 23 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 
Hussein Husseini (C) dnr KS-20/00523 
Ersättare – kommunfullmäktige 
 
Martina Björnebäck (KD) dnr KS-20/00770 
Ordinarie - kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avsägelserna godkänns. 
• Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Hussein Husseini (C) och ny ordinarie ledamot 
efter Martina Björnebäck (KD). 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Hussein Husseini 
Martina Björnebäck 
Länsstyrelsen 
Ingela Lidström 
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KS-20/00289 § 24 
 
Pensionsstiftelse, partiell inlösen och egen förvaltning 
 
Bakgrund 
Kommunen har höga kostnader för pensioner eftersom kommunen har kostna-
der både för dagens nyintjänade pensionskostnader men även kostnader för 
personer som var anställda före år 1998. Bägge dessa kostnader belastar kom-
munens driftskostnader i resultaträkningen.   
 
De totala pensionskostnaderna kommer att stiga framöver. Ökningen beror 
främst på nyintjänandet eftersom lönerna ökar och allt fler anställda omfattas 
av förmånsbestämd ålderspension. Pensionskostnaderna för den ”gamla” skul-
den, ansvarsförbindelsen, beräknas ha nått sin kulmen. 
 
För att säkra framtida pensionsutbetalningar finns tre olika alternativ, pensions-
stiftelse, partiell inlösen/försäkringslösning och egen förvaltning. Om syftet är 
att sänka de årliga driftskostnaderna kan kommunen försäkra bort delar av den 
”gamla” skulden, som vid årsskiftet 2019/2020 uppgick till 96 Mkr exkl. lö-
neskatt och 119 Mkr inkl. löneskatt. I dessa ingår ansvarsförbindelse för politi-
kerpensioner. Exklusive politikerpensionerna uppgår ansvarsförbindelsen till 
94 Mkr exkl. löneskatt och 117 Mkr inkl. löneskatt. 
 
Pensionsskulden är uppdelad i olika förmåner. Den del som är möjlig att lösa in 
i försäkring är ”Intjänad pensionsrätt”, vilken uppgår till 75,5 miljoner exkl. 
särskild löneskatt. 
 
En inlösen av skulden i ansvarsförbindelsen innebär att den ”gamla” pensions-
skulden minskar, det blir minskade pensionsutbetalningar framöver, minskad 
undanträngningseffekt i övrig verksamhet samt en minskad finansiell risk.  
 
Norsjö kommun har av KPA begärt att få beräkning på partiell inlösen motsva-
rande 10, 20, 30 och 40 miljoner kronor. Ju högre inlösen som görs desto 
snabbare och högre positiv kostnadseffekt erhålls. 
 
Likvida medel, soliditet och betalningsförmåga exkl. ansvarsförbindelsen på-
verkas negativt av en partiell inlösen, medan soliditeten inkl. ansvarsförbindel-
sen påverkas positivt.  
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 § 24 forts. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
År 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Godkänna inlösen för del av ansvarsförbindelsen. 
− Inlösen görs med 40 Mkr inklusive löneskatt. 
− 40 Mkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 
− Ekonomichef får i uppdrag att genomföra inlösen med avtalad pensionsför-

valtare. 
 
Yrkanden 
Mikael Lindfors (S) och Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Bakgrund, aktbilaga 
Förslag om kollektivavtalsgrundad förmånsbestämd pensionsförsäkring, aktbilaga 
Allmänna utskottet 2020-03-03 § 28 
Kommunstyrelsen 2020-03-17 § 45 
Kommunstyrelsen 2020-04-21 § 80 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Godkänna inlösen för del av ansvarsförbindelsen. 
• Inlösen görs med 40 Mkr inklusive löneskatt. 
• 40 Mkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 
• Ekonomichef får i uppdrag att genomföra inlösen med avtalad pensionsför-

valtare. 
----- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
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KS-20/00050 § 25 
 
Motion - Ändra reglerna för OB-barnomsorg 
 
Bakgrund  
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om förändrade regler inom OB-
barnomsorgen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-17 att återremittera ärendet för fortsatt 
utredning. 
 
Verksamhetens förslag på beslut ligger kvar, det vill säga att ändra reglerna en-
ligt verksamhetens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Svar motion ändra reglerna för OB-barnomsorg, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-03-02 § 36 
Kommunstyrelsen 2020-03-17 § 61 
Kommunstyrelsen 2020-04-21 § 83 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Bifall lämnas till förslaget att vid ansökan om OB-barnomsorg ska vård-

nadshavare lämna in fyra veckors schema för att påvisa behovet. 
• I övrigt anses motionen besvarad. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Vänsterpartiet 
Beatrice Bergqvist 
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KS-20/00468 § 26 
 
Införande av matavfallsinsamling 
 
Bakgrund 
Alla tre kommuner inom treparten har samma avfallsplan. Denna har antagits 
av respektive fullmäktige vid olika tillfällen. I planen anges målet ”God be-
byggd miljö” och för att uppnå detta mål ska 80 % av matavfallet sorteras ut 
från hushåll för att omhändertas genom biologisk behandling, såväl som hem-
kompostering, centrala anläggningar som storkompost eller biogasproduktion.  
  
I avfallsförordningen 4 § Kravet i 15 a § finns också krav om insamling och 
borttransport av utsorterat matavfall. Naturvårdsverket har under 2020 kommit 
med ett förslag till undantag från detta krav som kan vara tillämpligt i fall av 
sådana mängder matavfall, att insamlingen av utsorterat matavfall i kommunen 
eller del av kommunen, inte skulle ge det bästa miljömässiga resultatet med 
hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan.  
  
Hur undantaget kan komma att tillämpas är ännu inte klarlagt, remissförfaran-
det pågår fram till sjätte mars. Klart är dock att kommuner som anser att de inte 
kommer att klara kravet i 15 a § själva behöver lägga resurser på utredning 
samt redovisning i avfallsplanen. En omarbetning av avfallsplanen skulle alltså 
medföra en sänkning av tidigare antaget mål om att samla in utsorterat matav-
fall. Utökade resurser kommer troligen också att behövas för tillsyn av tillämp-
ningen av ett undantag från miljötillsynen i kommunen.   
  
Det som i grunden styr gällande avfallslagstiftning är det så kallade avfallsdi-
rektivet och Sveriges tillämpning av detta. Europeiska kommissionen har be-
dömt att det finns brister i det svenska genomförandet av avfallsdirektivet och 
har inlett ett överträdelseärende mot Sverige. Med anledning av detta gör Sve-
rige nu ytterligare ändringar för att tillmötesgå kritiken och förbättra vårt ge-
nomförande. Verksamheten har identifierat att det finns risker med att tillämpa 
undantag från EU-direktiv. Detta har Malå kommun senast fått erfara när det 
gäller BIO-steg i avloppsreningsverk.   
  
Att fortsätta med nuvarande system skulle förutom vad som nämnts ovan också 
kunna försvåra för kommuner att vara uppdragstagare i ett tillståndspliktigt in-
samlingssystem för förpackningar och tidningar (TIS). Det är också en farhåga 
från verksamheten att Förpacknings- och tidningsinsamlingen skulle göra för-
sök att använda ett undantag mot oss när det gäller införande av TIS i våra 
kommuner.  
 
I vår region hanteras frågan på olika sätt. Skellefteå, Umeå, Nordmaling, Vän-
näs, Vindeln och Bjurholm har infört eller beslutat om att införa matavfallsin-
samling. Lycksele och Storuman har kommit långt i processen att fatta beslut 
om införande och Vilhelmina kommer att föreslå samma linje.   



 NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 11(50) 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 
  § 26 forts. 
 
Åsele och Dorotea har inte kommit till slutsats och förslag till politisk inrikt-
ning ännu. Tjänstemän inom Arvidsjaur och Arjeplog kommer förorda använ-
dande av undantaget. Det kommunerna inom treparten beslutar i denna fråga 
kommer troligen att avgöra vilka kluster som kan bildas inom avfallsammar-
bete i regionen i framtiden.       
  
Konsekvenserna av att införa matavfallsinsamling är främst kostnadsökningar. 
Dessa belastar dock endast renhållningskollektivet. I den gemensamma avfalls-
utredningen har vissa kostnadsberäkningar genomförts. Kostnaden per hushåll 
antas enligt dessa kunna öka mellan 297-493 kr/år.  
  

 

  
  
Att införa matavfallsinsamling innebär alltså en långsiktig trygghet i att avfallet 
samlas in i linje med politiska mål och ambitioner både på nationell och på EU-
nivå, till ett högre pris än med dagens insamlingssystem.  
  
Slutgiltigt beslut i frågan om införande av nytt system behöver fattas av respek-
tive kommunfullmäktige. Om besluten skiljer sig åt i någon av de tre kommu-
nerna innebär det att Treparten i sin nuvarande form ska upplösas. Kommu-
nerna kan därefter välja att fortsätta arbetet på egen hand eller inleda eventuellt 
nya samarbeten, med varandra eller med andra aktörer i regionen.  
  
Tidsperspektiv   
Ett beslut om införande bör ha fattats av respektive kommun senast under juni 
månad för att processen inte ska avstanna. Statusen på nuvarande insamlings-
fordon är dåliga och processen bör hanteras skyndsamt. Ett införande av nytt 
system beräknas ta någonstans mellan 24-32 månader efter beslut, beroende på 
vilka resurser som tillförs arbetet.  
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 § 26 forts. 
 
Trepartens renhållningsnämnds beslut 2020-03-10 
− Treparten föreslår till kommunfullmäktige i varje kommun att besluta om 

ett införande av matavfallsinsamling, i enlighet med kommunernas antagna 
avfallsplaner.   

− Verksamheten får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ett nytt långsik-
tigt samverkansavtal samt en resurs- och införandeplan till nästa nämnds-
sammanträde.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
− Matavfallsinsamling införs i enlighet med kommunens antagna avfallsplan. 
 
Yrkanden 
Mattias Degerman (S) och Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Trepartens renhållningsnämnd 2020-03-10 § 2   
Kommunstyrelsen 2020-04-21 § 84 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
• Matavfallsinsamling införs i enlighet med kommunens antagna avfallsplan. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
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KS-18/00917 § 27 
 
Inflyttning av Bastuträsk SFI till Norsjö 
 
Bakgrund  
SFI i kommunen bedrivs på två orter. Elevantalet sjunker och rektor för vuxen-
utbildningen anser att det finns pedagogiska vinster för eleverna att slå ihop 
grupperna. Ärendet har varit upp 2018 och efter det har en omfattande utred-
ning genomförts. Då elevantalet kraftigt sjunker till hösten kan ej god pedago-
gisk kvalitet erbjudas. 
 
Ekonomi  
En besparing på lokalhyran av Folkets Hus i Bastuträsk görs på ca 69 500 kr/år. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Inflyttning av SFI bör ske under juni månad. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21 att återremittera ärendet till verksam-
heten för att föra en dialog med invånarna i Bastuträsk angående beslutsun-
derlaget. Ett dialogmöte har hållits 2020-05-18. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− SFI-verksamheten flyttas till Norsjö senast 2020-08-01. 
− Nuvarande inskrivna elever som studerar SFI i Bastuträsk erbjuds gratis 

busskort för att åka Norsjö tur och retur.  
 
Yrkanden 
Patrick Ström (C) yrkar följande tillägg:  
− Om antalet elever från Bastuträsk ökar kan beslutet omprövas av kommun-

styrelsen. 
 
Bo-Martin Alm (C) och Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till Patrick Ströms till-
läggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet i tio minuter för en-
skilda partiöverläggningar. 
 
Efter ajourneringen beslut kommunfullmäktige att återuppta sammanträdet. 
 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar följande: 
− Beslut om var och hur SFI-verksamheten ska bedrivas överförs till verk-

samhetsnivå. 
− Kommunplacerade via Migrationsverket erhåller busskort om utbildningen 

förläggs till Norsjö. 
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 § 27 forts. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke 
Holmgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Propositionsordning 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommun-
styrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på Patrick Ströms tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Beskrivning, bilaga 
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 226. 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-04-06 § 63 
Kommunstyrelsen 2020-04-21 § 97 
Anteckningar från medborgardialog 2020-05-18, bilaga 
Yttrande från Bastuträsk samhällsråd 2020-05-24, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 114 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• SFI-verksamheten flyttas till Norsjö senast 2020-08-01. 
• Nuvarande inskrivna elever som studerar SFI i Bastuträsk erbjuds gratis 

busskort för att åka Norsjö tur och retur.  
• Om antalet elever från Bastuträsk ökar kan beslutet omprövas av kommun-

styrelsen. 
----- 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin 
Pernilla Lindberg 
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KS-20/00584 § 28 
 
Årsrapport 2019 - Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
 
Bakgrund 
En årsrapport med tillhörande bilagor presenteras härmed till kommunfullmäk-
tige i Norsjö kommun gällande gemensam nämnd för drift av personalsystem, 
Personec P. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser från värdkommunen Skellefteå, aktbilaga 
Årsrapport m.m, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 115 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsrapport 2019 för gemensam nämnd för drift av personalsystem god-

känns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Inger Johansson 
Ordförande gemensam nämnd för drift av personalsystem 
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KS-20/00645 § 29 
 
Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
 
Bakgrund 
Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper. 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisionsrapport, missiv och granskning, 
aktbilaga. 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 116 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarsfri-

het för 2019 års förvaltning och räkenskaper. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
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KS-20/00668 § 30 
 
Delårsrapport för perioden januari till och med april 2020 – gemen-
sam nämnd miljö/bygg 
 
Bakgrund 
Enligt fastställda rutiner i Malå kommun, som är värdkommun för den gemen-
samma nämnden miljö och bygg, ska under året två delårsrapporter lämnas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2020-05-11 § 26 
Delårsrapport, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 117 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättad delårsrapport noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Elin Nilsson 
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KS-20/00669 § 31 
 
Omfördelning av investeringsmedel – klipputrustning till rädd-
ningstjänsten 
 
Bakgrund 
Räddningstjänsten i Norsjö har beviljats 200 000 kr i investeringsmedel för 
klipputrustning under 2020. 
 
Holmatro pump och slang köps in för att stärka befintlig klipputrustning. Åter-
stående medel, ca 100 000 kr, önskas nyttjas till att förbättra kommunikation 
genom inköp av radio och savox (talenhet) inklusive kablage. Befintlig kom-
munikationsutrustning är inte tillförlitlig, vilket innebär osäkerhet vid utryck-
ning. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-05-11 att hos kommunfullmäktige 
begära att från beviljade investeringsmedel på 200 000 kr till klipputrustning 
omfördela 100 000 kr till kommunikationsutrustning. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnämnden 2020-05-11 § 30 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 118 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Omprioritering av investering 200 000 kr för klipputrustning till 100 000 kr 

klipputrustning och 100 000 kr till inköp av kommunikationsutrustning 
godkänns. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Tina Lundgren 
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KS-20/00580 § 32 
  

Övertagande av investeringar på Bastuträskterminalen 
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 att överta de investeringar som om-
fattas av särskilda överenskommelser mellan Terminalen i Bastuträsk AB och 
Norsjö kommun. I avvaktan på utfall av utredning av ny avtalslösning för Ba-
stuträskterminalen har köpet inte slutförts som planerat vid årsskiftet 
2019/2020.  
  
Nu finns ett förslag till ny avtalslösning. Enligt förslaget upplåter Norsjö kom-
mun tomträtt till Terminalen i Bastuträsk AB på fastigheten Brännheden 1:16 
där Bastuträskterminalen är belägen. Norsjö kommun kommer enligt förslaget 
även att sälja vissa anläggningsdelar till Terminalen i Bastuträsk AB. Försälj-
ningen gäller företrädesvis anläggningsdelar som inte är mark- eller spåran-
läggning.  
  
Den typ av investeringar som kommunfullmäktige beslutat att Norsjö kommun 
ska överta är markarbeten. Den ena utgörs av anläggning av lastyta och den 
andra är en infiltrationsanläggning för avlopp. Dessa investeringar är därför av 
karaktären markanläggning. Det är därför logiskt att Norsjö kommun är ägare 
av alla markinvesteringar och att de ingår i beräkningsgrunden för avgälden för 
den tomträtt som föreslås upplåtas.  
  
Mot denna bakgrund föreslås övertagandet genomföras enligt kommunfullmäk-
tiges tidigare beslut så att alla på fastigheten belägna markanläggningsdelar är i 
Norsjö kommuns ägo och att de därmed ingår i beräkningsgrunden för 
tomträttsavgälden.   
  
Ekonomi  
Enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut har investeringsbudget beviljats 
med 595 000 kronor vilket motsvarade värdet av de aktuella anläggningsde-
larna 2019-12-31. Kostnaden kommer att vara lägre i och med att övertagandet 
sker senare och avskrivningar skett månadsvis.  
Kvarstående medel efter slutfört övertagande återförs.    
  
Tidsperspektiv  
Övertagandet av anläggningsdelarna sker det datum då tomträttsavtal träder i 
kraft, 2020-07-01.  
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 57 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 119 
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 § 32 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Norsjö kommun övertar, enligt tidigare beslut, de investeringar som omfat-

tas av särskilda överenskommelser mellan Terminalen i Bastuträsk och 
Norsjö kommun.  

• Investeringarna övertas från det datum då tomträttsavtal träder i kraft.  
• Investeringarna övertas till beräknat restvärde vid utgången av månaden 

före tomträttsavtalet träder i kraft.  
 ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Protokollet skickas till  
Terminalen i Bastuträsk AB  
Tina Lundgren  
Elin Andersson  
Ingrid Ejderud Nygren  
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KS-20/00579 § 33 
 
Upplåtelse av tomträtt på fastigheten Brännheden 1:16, Bastu-
träskterminalen  
 
Bakgrund  
Det finns behov av att hitta en ny avtalslösning för Bastuträskterminalen. 
Lagändringar har skett sedan avtalet tecknades och en förlängning av nuva-
rande avtal är därför inte aktuell. Den avtalskonstruktion som hittills funnits  
har också försvårat finansiering av nya investeringar för såväl ägare som hyres-
gäst och därför varit hämmande för Bastuträskterminalens tillväxt.   
Vid det årliga uppföljningsmötet mellan ägaren Norsjö kommun och hyresgäs-
ten Terminalen i Bastuträsk AB inleddes en dialog om framtida avtal och sedan 
dess har ett utredningsarbete pågått i syfte att hitta en mer långsiktig lösning 
som också skapar bättre handlingsutrymme för investeringar och utveckling av 
Bastuträskterminalen.   
  
Av de lösningar som undersökts bedöms tomträtt vara den mest fördelaktiga 
lösningen. Tomträtt är en typ av besittningsrätt till jord och beskrivs i Jordabal-
ken. Tomträtter kan upplåtas av staten och av kommuner på mark som plan-
lagts för bostads- eller exploateringsändamål. Upplåtelse av tomträtt omfattas 
inte av LOU.  
  
En tomträtt är en form av nyttjanderätt. Den kan i viss mening liknas vid en 
försäljning men utan att äganderätten övergår. Den som upplåter en tomträtt 
äger fortfarande marken men den som har tomträtten har i princip samma rätt 
att använda marken som en ägare till en friköpt fastighet och har rätt att belåna 
fastigheten.   
  
Den som använder marken kallas tomträttsinnehavare och betalar en årlig 
tomträttsavgäld (avgift) för nyttjanderätten till upplåtaren, det vill säga den som 
äger marken. En tomträtt gäller tidsmässigt en period på allt från 25 till 100 år 
där 50 år är en vanligt förekommande tidsbegränsning. Den långa tiden är en 
förutsättning för att tomträttsinnehavaren ska kunna bygga på tomträtten, t. ex 
bygga en bostad eller en näringsfastighet. Den årliga tomträttsavgälden för-
handlas däremot för 10 år i taget under den tid tomträtten gäller.   
  
Tomträtten kan inte sägas upp av tomträttsinnehavaren. Innehavaren kan däre-
mot sälja tomträtten vidare och köparen går då in i tomträttsavtalet och erlägger 
tomträttsavgäld till upplåtaren. Om tomträtten löses in av upplåtaren ska befint-
liga byggnader lösas in på samma sätt som vid expropriation.    
 
Tomträtt på Brännheden 1:16  
En tomträtt gäller i grunden råmark där tomträttsinnehavaren kan bygga och 
anlägga och där man sedan äger det man byggt (på ofri grund). Taxeringsvärdet 
för fastigheten ligger till grund för beräkning av tomträttsavgälden. Vid upplå-
telse av tomträtt på Brännheden 1:16 behöver hänsyn tas till att fastigheten inte  
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 § 33 forts. 
 
är råmark, där finns redan anläggningsdelar, och att taxeringsvärdet är 0 kro-
nor.   
  
Norsjö kommun och Terminalen i Bastuträsk AB har i dialog belyst vilka steg 
som behöver tas för att en tomträtt ska kunna upplåtas med förutsättningar som 
är rimliga för såväl upplåtare som tomträttsinnehavare.   
  
Överläggningar har utmynnat i förslaget att vissa anläggningsdelar förvärvas av 
Terminalen i Bastuträsk AB, de köper alltså anläggningsdelar som de annars 
skulle uppföra. Tomträttsavgälden beräknas inte på taxeringsvärdet utan på 
bokfört värde för markanläggning och andra med marken nära förknippade an-
läggningsdelar kvarstående i Norsjö kommuns ägo.   
  
Tidsaspekt  
Alla erforderliga underlag för tomträtt på Brännheden 1:16 tas fram så att avtal 
om tomträtt kan tecknas fr o m 2020-07-01. Nuvarande arrendeavtal löper ut 
2020-06-30.   
  
Ekonomi  
Erforderliga underlag för den ekonomiska uppgörelsen tas fram inkluderande 
hantering av moms och erhållna investeringsbidrag.   
Detta gäller dels de anläggningsdelar som är aktuella för försäljning, dels för de 
delar som ska kvarstå i Norsjö kommuns ägo.   
De anläggningsdelar som är aktuella att försälja till Terminalen i Bastuträsk 
AB är servicebyggnad, våg och kameramätning, flyttbar belysningsmast, väg-
bom, container med mätbrygga samt provmätningsbänkar.   
I kommunens ägo kvarstår fastigheten Brännheden 1:16 med markanläggning, 
spår och med spåren förknippad järnvägsteknik, elservis samt fasta belysnings-
master. Tomträttsavgälden beräknas på det bokförda värdet för dessa delar.   
  
Köpeskilling respektive tomträttsavgäld ska fastställas så att Norsjö kommuns 
kostnader är neutrala eller minskade jämfört med idag.   
  
Yttrande  
Bastuträskterminalen fyller en viktig funktion i länets och landets transportin-
frastruktur. Det är angeläget att säkerställa att terminalen kan växa och utveck-
las i takt med efterfrågan och därmed stärka sin position som transportnav.  
 
Norsjö kommun har gjort betydande investeringar i Bastuträskterminalen och 
investeringarnas syfte, effekter och ekonomiska hållbarhet måste säkras lång-
siktigt.   
  
Tillväxtavdelningen har varit involverad i Bastuträskterminalen från första pro-
jektidé till dagens situation. Tillväxtavdelningen har utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter bedömt att tomträtten är en lösning som greppar allt från  
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långsiktighet till fördelaktig ekonomisk situation. Den skapar också bättre för-
utsättningar för verksamhetsanknutna investeringar som ytterligare bidrar till 
affärsutveckling och stabilitet.   
  
Tillväxtavdelningen förordar att tomträtt upplåts till Terminalen i Bastuträsk 
AB på Brännheden 1:16, att anläggningsdelar försäljs till bolaget och att 
tomträttsavgälden därefter beräknas på de anläggningsdelars värde som kvar-
står i Norsjö kommuns ägo.  
  
Verksamhetens förslag till beslut  
− Norsjö kommun upplåter tomträtt till Terminalen i Bastuträsk AB på fastig-

heten Brännheden 1:16  
− Norsjö kommun godkänner försäljning av anläggningsdelar till Terminalen 

i Bastuträsk AB enligt bilaga (som redovisas vid sammanträdet) 
− Köpeskilling respektive tomträttsavgäld fastställs.  
 
Yrkande 
Mikael Lindfors (S) yrkar följande: 
− Norsjö kommun upplåter tomträtt till Terminalen i Bastuträsk AB på fastig-

heten Brännheden 1:16. 
− Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna tomträttsavtal och reglering av år-

lig avgäld samt köpeskilling för försäljning av anläggningsdelar till Termina-
len i Bastuträsk AB samt vid behov teckna erforderliga ytterligare avtal. 

− Återrapport ska ske till kommunfullmäktige 2020-10-26. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 58 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 120 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Norsjö kommun upplåter tomträtt till Terminalen i Bastuträsk AB på fastig-

heten Brännheden 1:16. 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna tomträttsavtal och reglering av år-

lig avgäld samt köpeskilling för försäljning av anläggningsdelar till Termina-
len i Bastuträsk AB samt vid behov teckna erforderliga ytterligare avtal. 

• Återrapport ska ske till kommunfullmäktige 2020-10-26. 
----- 
  
Protokollet skickas till  
Terminalen i Bastuträsk AB  
Eleonore Hedman  
Elin Andersson  
Tina Lundgren  
Ingrid Ejderud Nygren   
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KS-20/00613 § 34 
 
Begäran om extra medel - Bidragsåtgärder på enskild väg  
 
Bakgrund  
De väghållare som mottar årligt driftbidrag, och behöver göra ett större under-
hållsarbete på sin väg, kan även ansöka om särskilt driftbidrag hos Trafikverket 
som Trafikverket beviljar i mån av tillgång på ekonomiska medel och beroende 
på hur angelägen åtgärden är. Trafikverket Region Nord har nu beslutat om 
särskilt driftbidrag i två tidigare inlämnade ansökningar för att upprustning av 
enskild väg.  
 
Bidrag lämnas för 70 % av totalkostnaden för ett projekt upp till beslutat max-
belopp. Beräknad total kostnad för beviljade åtgärder uppgår till 495 000 kr 
och 193 000 kr. Maxbelopp för bidragen är totalt 481 600 kr och för att kunna 
genomföra beviljade åtgärder behöver därför extra driftmedel tillföras under-
håll enskilda vägar.  
 
Ekonomi  
Möjligt särskilt driftbidrag från trafikverket minskar kommunens egen kostnad 
för underhåll.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Åtgärder under 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 66 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 125 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Tilläggsbudget med 200 000 kronor beviljas för särskilda driftåtgärder på 

enskilda vägar. 
• 200 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Driftsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres kst 3120, Enskilda vägar barmark. 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Fredrik Salomonsson  
Tina Lundgren 
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KS-20/00426 § 35 
 
Årsredovisning 2019 – Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum 
 
Bakgrund 
Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum avseende 2019 har upp-
rättats. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019, bilaga 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 68 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 127 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Skidlöparmuseet 
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KS-20/00528 § 36 
 
Årsredovisning 2019 – Stiftelsen Dahlbergsgården 
 
Bakgrund 
Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2019 har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019, bilaga. 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 69 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 128 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisningen för Stiftelsen Dahlbergsgården godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Stiftelsen Dahlbergsgården 
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KS-20/00531 § 37 
 
Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2019 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen (2017:725, 4 kap 29 §) får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partistödet delas upp i tre delar: 
Grundstöd – årsbaserat fast belopp (för 2019 är stödet 25 000 kr/parti) 
Mandatstöd – årsbaserat fast belopp (för 2019 är stödet 8 000 kr/mandat) 
Utbildningsstöd – 50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd 
 
Partistöd fördelas enbart till partier där det enligt länsstyrelsens sammanräk-
ning efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot.  
 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning för peri-
oden 1 januari – 31 december till fullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har 2014-12-08 i sina regler och rutiner för partistöd be-
slutat att redovisning och granskningsintyg ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
enligt innevarande års beslutade sammanträdesdatum så att presentation kan 
göras till kommunfullmäktige innan den 30 juni. 
 
Följande partier har lämnat en redovisning: 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Liberalerna 
 
Beslutsunderlag 
Redovisningar, bilaga 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 70 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 129 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske. 
----- 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Partiernas gruppledare 
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KS-20/00378 § 38 
 
Personalförsörjning Norsjö kommun – strategier och planer 2020 - 
2022 
 
Bakgrund  
Ett styrdokument för personalförsörjning i Norsjö kommun har efterlysts av 
chefer, medarbetare, politiker och revisorer. Ett sammantaget dokument som 
ger struktur och beskrivning av de olika komponenter som kan ingå i arbetet 
med att försöka säkerställa en god tillförsel av resurser genom strategier och 
effektiva planer med tillhörande aktiviteter. Uppföljning och utvärdering av 
olika nyckeltal samt arbetets övergripande intentioner och effektmål förväntas 
ske löpande. Upprättandet av detta styrdokument är också en respons till en 
granskning som sker på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer via 
PwC under våren 2020. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Upprättat styrdokument gäller initialt för innevarande mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
− Upprättat styrdokument gällande personalförsörjning Norsjö kommun – 

strategier och planer 2020 - 2022 godkänns. 
 
Yrkande 
Patrick Ström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalförsörjning – strategier och planer 2020 – 2022, bilaga 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 71 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 130 
  
Kommunfullmäktiges beslut 
• Upprättat styrdokument gällande personalförsörjning Norsjö kommun – 

strategier och planer 2020 - 2022 godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Kommunens ledningsgrupp 
Allmänna utskottets ledamöter 
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KS-20/00594 § 39 

Årsbudget 2020 – Norsjölägenheter AB  
 
Bakgrund  
Enligt Norsjö kommuns ägardirektiv för Norsjölägenheter AB ska bolaget årli-
gen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren med ut-
gångspunkt från fastställda mål och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunstyrelsen innan 
november månads utgång. 
 
På grund av vakans av VD beslutades att detta skulle skjutas upp till 2020. 
 
Årsbudgeten har fastställts vid bolagsstämman 2020-05-25. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 76 
Årsbudget 2020, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 132 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Jonas Johansson, NLAB 
Tina Lundgren 
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KS-20/00595 § 40 
 
Årsredovisning 2019 – Norsjölägenheter AB  
 
Bakgrund  
Årsredovisning för Norsjölägenheter AB avseende 2019 har upprättats, se bi-
laga (kommuniceras efter bolagets årsstämma den 25 maj 2020). 
 
Norsjölägenheter AB är Norsjö kommuns enda bolag. Bolaget bedriver förvalt-
ning, uthyrning av bostäder och lokaler 
 
Årsredovisningen har fastställts vid bolagsstämman 2020-05-25. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 77 
Årsredovisning 2019, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 133 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Årsredovisningen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Jonas Johansson, NLAB 
Tina Lundgren 
 



 NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 31(50) 
Kommunfullmäktige 2020-06-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00601 § 41 
 
Prognos av årets resultat 2020 för Norsjölägenheter AB (NLAB) 
 
Bakgrund 
För att direktiv om eventuella åtgärder ska kunna ges så tidigt som möjligt ska 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ekonomisk information om pro-
gnostiserat årsresultat per tertial 1. Samtidigt lämnas information om sjukfrån-
varo för årets fyra första månader.  

 
Beslutad resultatbudget för år 2020 var 20 535 tkr Vilket innebär att budgeten 
förblir oförändrad 20 535 tkr. 
 
Verksamheten har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på helårsbasis. 
Totalt förväntas verksamheterna generera ett överskott på 324 000 kr.  
 
Aprilprognosen för preliminära hyresintäkter är 450 000 kr högre än budgete-
rat, vilket utgår från eftersläpande intäkter från föregående år vilket kommer att 
upparbetas under året. 
  
De preliminära utgifterna för underhåll, reparationer samt förvaltning ligger 
inom budgetsvängningar och det redovisas utförligare vid halvårsrapporten. 
Med anledning av Covid-19 är det svårt att prognosticera årsutfallet för NLAB 
då det påverkar oss angående tillgängligheten i våra fastigheter som direkt på-
verkar kostnaderna för ovannämnda utgifter.  
 
Norsjölägenheters sjukfrånvaro för årets fyra första månader uppgår till 7,74 % 
vilket är 0,37 % högre än vid samma tidpunkt året innan. 
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 § 41 forts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 78 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 134 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
• Informationen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Jonas Johansson, NLAB 
Tina Lundgren 
 

  

Prognos årets resultat 2021 tkr 
Budgeterat årsresultat 324 
Ej använt ombudgeteringsutrymme 0 
Tilläggsanslag drift 0 
Justerad budget 324 

  
Budgetavvikelse Skatter och bidrag 0 
Budgetavvikelse Pensionsavsättning 0 
Budgetavvikelse Finansiella intäkter 0 

Prognos årsresultat exkl.  budgetavvikelser 
324 

  
Budgetavvikelse  0 
Budgetavvikelse  0 
  

  
  
  
  
  
  
Verksamheternas budgetavvikelser 0 
  

Prognos årets resultat 2020 324 
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KS-20/00655 § 42 
 
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 att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 80 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 136 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-20/00656 § 43 
 
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 att redovisa. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 81 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 137 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-20/00705 § 44 
 
Prognos av årets resultat 2020 för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
För att direktiv om eventuella åtgärder ska kunna ges så tidigt som möjligt ska 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ekonomisk information om pro-
gnostiserat årsresultat per tertial 1. Samtidigt lämnas information om sjukfrån-
varo för årets fyra första månader samt senast fastställd befolkningsutveckling 
från årsskiftet. 

 
Prognos årets resultat 
Beslutad resultatbudget för år 2020 var initialt 2 978 tkr inklusive en miljon 
kronor i ombudgeteringsutrymme. I mars beviljade kommunfullmäktige att 
hela miljonen skulle ombudgeteras. Inga tilläggsanslag på driften har beviljats 
under årets fyra första månader. Totalt innebär detta att den justerade budgeten 
uppgår till 2 978 tkr. 
 
Samtliga verksamheter har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på 
helårsbasis. Totalt förväntas verksamheterna generera ett underskott på 5,978 
miljoner kronor. För Kommunfullmäktige förväntas ett överskott på 100 tkr 
medan ett underskott på 5,596 miljoner kronor förväntas inom Kommunstyrel-
sens verksamhetsområden. Inom de gemensamma nämnderna förväntas Miljö 
& Bygg generera ett underskott på totalt 945 tkr, där 51 % av underskottet 
kommer att belasta Norsjö kommun. Det är främst räddningstjänsten som har 
det tungt ekonomiskt.  
 
Pensionskostnaderna förväntas bli 500 tkr lägre än budgeterat, vilket beror på 
att kostnaderna för den gamla pensionsskulden sjunker.  Aprilprognosen för 
preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 555 tkr lägre än budgeterat, vilket 
härrör till de stora slutavräkningarna för föregående och innevarande år. De 
preliminärt 4 miljoner kronor som förväntas av staten för Covid-19 relaterade 
kostnader äts därmed i sin helhet upp av slutavräkningarna. 
 
En andelsutdelning från Kommuninvest medför att ränteintäkterna förväntas bli 
200 tkr högre än budgeterat. Enligt den nya bokföringslagen ska även oreali-
serade valutakursvinster bokföras. Med anledning av Covid-19 är det mycket 
svårt att prognosticera årsutfallet för kommunens kortränteplaceringar. Efter en 
skakig börsutveckling under årets inledande månader uppskattas placeringarna 
värderas 200 lägre vid årets utgång än ingång.  
Utifrån ovanstående uppgår det prognostiserade årsresultatet till ett underskott 
på 3,055 miljoner kronor. Om det beslutas att lösa in delar av den gamla pens-
ionsskulden med 40 miljoner kronor innebär det att underskottet uppgår till -
43,055 miljoner. 
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 § 44 forts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
Prognos om inlösen 40 Mnkr    - 43 055 
 
Sjukfrånvarostatistik 
Sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgår till 7,77 procent vilket är 
1,3 procent högre än vid samma tidpunkt året innan. 
 

 
 

  

Prognos årets resultat 2021 tkr 
Budgeterat årsresultat 2 978 
Ej använt ombudgeteringsutrymme 0 
Tilläggsanslag drift 0 
Justerad budget 2 978 

  
Budgetavvikelse Skatter och bidrag -555 
Budgetavvikelse Pensionsavsättning 500 
Budgetavvikelse Finansiella intäkter 0 

Prognos årsresultat exkl. verksamheter-
nas budgetavvikelser 

2 923 

  
Budgetavvikelse Kommunfullmäktige 100 
Budgetavvikelse Kommunstyrelse -5 596 
   varav budgetavvikelse Kommunledningskontor 130 
   varav budgetavvikelse Kommunal utveckling -2 025 
   varav budgetavvikelse Omsorg -3 781 
   varav budgetavvikelse Utbildning 80 

Budgetavvikelse Gemensamma nämnder -482 
   varav budgetavvikelse Miljö & Bygg (Norsjös andel 51 %) -482 

Verksamheternas budgetavvikelser -5 978 
  

Prognos årets resultat 2020 -3 055 
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 § 44 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-02 
− Kommunchef får i uppdrag att vidta åtgärder så att förväntat underskott för-

bättras. 
− Återrapport sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-08. 
− I övrigt överlämnas rapporten till kommunfullmäktige utan eget yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Prognos, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 142 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Eleonore Hedman 
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KS-20/00623 § 45 
 
Årsbudget 2021 jämte plan för 2022 - 2023 

 
Bakgrund 
Årsbudget 2021 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen 
föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemen-
samma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har 
därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområ-
den och gemensamma nämnder.  
 
De gemensamma nämnderna är 
- ”Trepartens renhållningsnämnd” med Norsjö, Malå och Sorsele kommun 

(värdkommun Norsjö)  
- ”Malå/Norsjö miljö och byggnämnd” (värdkommun Malå) 
-  ”Gemensam nämnd personalsystem” med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och 

Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)  
- ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och Skell-

efteå kommuner (värdkommun Skellefteå).  
 
På grund av den ekonomiska osäkerheten som följer av Covid-19 föreslås att 
kommunfullmäktige i junisammanträdet beslutar om preliminära budgetramar 
och att definitiv budget beslutas av kommunfullmäktige i slutet av oktober. 
 
Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjäm-
ningsbidrag inte beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2021 är 
därför den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade 
i februari 2020. Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolknings-
minskning på 30 personer från 2019-11-01 till 2020-11-01. Beträffande utjäm-
ning av LSS-kostnader har det i budget 2021 preliminärt beräknats med en in-
täkt på 7 187 tkr, vilket är i överensstämmelse med SKR: s preliminära utfall 
per 2020-02-13.  
 
Utifrån den skatteprognos som SKR presenterar i augusti och utifrån befolk-
ningsutvecklingen kan de preliminära budgetramarna behöva justeras av bud-
getberedningen under hösten.  
 
Samverkan av budget har skett med de fackliga organisationerna  
2020-05-28. 
 
Yrkanden 
Mattias Degerman (S) yrkar följande:  
 
Allmänt 
- Resultat- och investeringsbudget för 2021 jämte plan för 2022-2023 fast-

ställs preliminärt. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kom-
munstyrelsen ingår också i budgetförslaget. 
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  § 45 forts. 
 

- Ramfördelning fastställs preliminärt utifrån i budgeten redovisade ramar 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade preliminära 
budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2021. Verksamheterna 
uppmärksammas på att de preliminära ramarna kan komma att ändras under 
hösten vilket i så fall medför att detaljbudgeten måste justeras. Detaljbud-
geten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2021 fastställs preliminärt enligt följande: 
- Kommunfullmäktige  1 508 tkr 
- Kommunstyrelsen 286 359 tkr 
- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  7 004 tkr 
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 
- Drift av personalsystem 214 tkr 
- Överförmyndarnämnd 55 tkr   

  
Taxor, avgifter och bidrag  
- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2021 till oför-

ändrat 8 000 kronor/mandat.  
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2021 till oförändrat 25 000 kr/parti.  
- Taxor och avgifter för år 2021 fastställs preliminärt enligt bilaga. 
- Rabatt på simhallen för personer över 65 år bibehålls. 

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

tas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning 
våren 2021. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och eko-
nomisk ansvarig för 2021 fastställs av kommunfullmäktige i samband med 
att definitiva ramar beslutas i oktober månad. 

 
Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till Mattias Degermans förslag. 
 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar följande: 
 
Allmänt 
- Resultat- och investeringsbudget för 2021 jämte plan för 2022-2023 fast-

ställs preliminärt. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kom-
munstyrelsen ingår också i budgetförslaget. 

- Ramfördelning fastställs preliminärt utifrån i budgeten redovisade ramar 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade preliminära 
budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2021. Verksamheterna 
uppmärksammas på att de preliminära ramarna kan komma att ändras under 
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hösten vilket i så fall medför att detaljbudgeten måste justeras. Detaljbud-
geten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2021 fastställs preliminärt enligt följande: 
- Kommunfullmäktige  1 343 tkr 
- Kommunstyrelsen 286 158 tkr 
- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  6 951 tkr 
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 
- Drift av personalsystem 214 tkr 
- Överförmyndarnämnd 55 tkr   

  
Taxor, avgifter och bidrag  
- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2021 till oför-

ändrat 8 000 kronor/mandat.  
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2021 till oförändrat 25 000 kr/parti.  
- Ett maxtak på 100 000 kronor införs för enskilt parti när partistöd och man-

datstöd räknas samman. 
- Taxor och avgifter för år 2021 fastställs preliminärt enligt bilaga (KD). 

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

tas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning 
våren 2021. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och eko-
nomisk ansvarig för 2021 fastställs av kommunfullmäktige i samband med 
att definitiva ramar beslutas i oktober månad. 

 
Ordförande ställer proposition på Mattias Degermans förslag och Lars-Åke 
Holmgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias 
Degermans förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-05-18 § 73 
Allmänna utskottet 2020-05-19 § 75 
Budget 2021 och plan 2022-2023, bilaga 
Övriga budgethandlingar, bilaga 
Investeringar 2021, bilaga 
Taxor och avgifter 2021, förslag (S) och (V), bilaga 
Taxor och avgifter 2021, förslag (C) och (L), bilaga 
Taxor och avgifter 2021, förslag (KD), bilaga 
Förslag till effektiviseringar och utökningar i budget 2021, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 144 
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 § 45 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Allmänt 
- Resultat- och investeringsbudget för 2021 jämte plan för 2022-2023 fast-

ställs preliminärt. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kom-
munstyrelsen ingår också i budgetförslaget. 

- Ramfördelning fastställs preliminärt utifrån i budgeten redovisade ramar 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade preliminära 
budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2021. Verksamheterna 
uppmärksammas på att de preliminära ramarna kan komma att ändras under 
hösten vilket i så fall medför att detaljbudgeten måste justeras. Detaljbud-
geten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2021 fastställs preliminärt enligt följande: 
- Kommunfullmäktige  1 508 tkr 
- Kommunstyrelsen 286 359 tkr 
- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  7 004 tkr 
- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 
- Drift av personalsystem 214 tkr 
- Överförmyndarnämnd 55 tkr   

  
Taxor, avgifter och bidrag  
- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2021 till oför-

ändrat 8 000 kronor/mandat.  
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2021 till oförändrat 25 000 kr/parti.  
- Taxor och avgifter för år 2021 fastställs preliminärt enligt bilaga. 
- Rabatt på simhallen för personer över 65 år bibehålls. 

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

tas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning 
våren 2021. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och eko-
nomisk ansvarig för 2021 fastställs av kommunfullmäktige i samband med 
att definitiva ramar beslutas i oktober månad. 

----- 
Mot beslutet reserverar sig samtliga Kristdemokrater (Håkan Jansson, Lars-
Åke Holmgren, Lena Brännström, Martina Björnebäck, Sara Eriksson, Inna 
Gudeta, Tesfa Gudeta och Per Selin). 
 
 
Protokollet skickas till  
Eleonore Hedman  
Tina Lundgren  
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KS-20/00606 § 46 
 
Avgifter korttidsboende och växelvård 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Hanna Lundström 
 
I samband med driftstart av nytt verksamhetssystem för omsorg, i detta fall 
äldre- och funktionsnedsättningsomsorg, förändras beräkningen för korttidsbo-
ende och växelvård till en mer korrekt beräkningsmodell som byggs in i det 
nya systemet som tas i drift 2020-11-01. Kommunen använder helt enkelt nu 
en föråldrad uträkningsmodell som gör att slutresultatet inte riktigt motsvarar 
maxtaxa, samt att ingen avgift tas för kost. Om den gamla beräkningsmodellen 
används för november och december 2020 krävs att beräkningsmodellen byggs 
om vid årsskiftet i systemet vilket innebär en kostnad för verksamheten (18 000 
kronor per dag konsult). Avgiften föreslås dessutom bli densamma för korttids-
boende och växelvård eftersom kostnaden är densamma. I stort sett samtliga 
kommuner i landet har samma avgift för växelvård och korttidsboende. 
 
Enligt nu gällande beslut för 2020 beräknas avgiften enligt följande: 
Korttidsboende beräknas: 1/12 av 53,92 % av prisbasbeloppet plus 1/30 av hel-
kost särskilt boende. Växelvård beräknas 1/30 av helkost särskilt boende. 
Det ger en dygnsavgift för korttidsboende på 174 kr 2020, och för växelvård en 
dygnsavgift på 107 kr 2020.  
 
2020-11-01 är driftstart för nytt verksamhetssystem. Förslaget är då att beräkna 
dygnsavgift för korttidsboende och växelvård enligt följande: 
 
Maxtaxa (omvårdnadsdelen)/30 + 1/30 av helkost särskilt boende + 1/30 av av-
gift för förbrukningsartiklar. Det ger en dygnsavgift på 195 kr för såväl kort-
tidsboende som växelvård varav kost 111 kronor, omvårdnad 71 kronor och 
förbrukningsartiklar 13 kronor. 
 
Vid såväl korttidsboende som växelvård ingår omvårdnadsdelen i maxtaxa, det 
vill säga att det är en avgift som både går mot individens avgiftsutrymme och 
den aktuella maxtaxan för året. Kost ingår aldrig i maxtaxan.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
2020-11-01-2020-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-05-18 § 75 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 145 
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 § 46 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Avgift för korttidsboende och växelvård ändras från och med 2020-11-01 

till att beräknas enligt följande: 
Maxtaxa (omvårdnadsdelen)/30 + 1/30 av helkost särskilt boende + 1/30 av 
avgift för förbrukningsartiklar. 

• Dygnsavgift korttidsboende och växelvård för 2020-11-01--2020-12-31 blir 
195 kronor. 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Malin Berglund 
Eva Bergström  
Lena Lindahl 
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KS-20/00636 § 47 
 
Investeringsäskande - Stödsystem för personalplanering 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson Eva Bergström 
 
I arbetet med heltidsresan, som beslutats om i kommunstyrelsen 2020-04-21 § 
89, behövs ett stödsystem för personalplanering (med bra integrationsmöjlig-
heter till existerande bemannings- och personalsystem). Systemet ska ge förut-
sättningar att planera verksamhetens behov av resurstimmar, för en effektivare 
bemanning och samtidigt arbetsmiljö. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsäskande, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-05-18 § 80 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 147 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Investering med 250 000 kronor beviljas till stödsystem för personalplane-

ring. 
• 250 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I2022, Personalplaneringssystem 
• Till beslutsattestant utses Eva Bergström med Hanna Lundström som ersät-

tare. 
• Ansvarsområde beslutas till 420 Vård och omsorg enligt SoL och HSL. 
----- 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström  
Inger Johansson 
Tina Lundgren 
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KS-20/00560 § 48 
 
Gymnasieförbund Region 10  
 
Bakgrund  
Bakgrunden beskrivs i bilagan som behandlar Norsjö kommuns medverkan i 
ett gymnasieförbund. Samtliga kommuner inom Region 10 beslutar om delta-
gande.  

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Beslut senaste 2020-06-30 önskas från Region 10. 
 
Beslutsunderlag 
Gymnasieförbund Region 10, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-05-18 § 86 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 148 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Norsjö kommun ska inte ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund till-

sammans med andra kommuner i Region 10. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Camilla Hedlund  
Eleonore Hedman 
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KS-20/00712 § 49 
 
Uppgradering av ekonomisystemet Agresso 
 
Bakgrund  
Norsjö kommun har sedan 2011 använt Agresso som ekonomisystem. Nuva-
rande version kommer att slutas underhållas under innevarande år och därför 
behöver Agresso uppgraderas. 
 
Den initiala tanken var att uppgraderingen skulle ske år 2021, men med anled-
ning av olika omständigheter behöver uppgraderingen ske redan under hösten 
år 2020.  

 
Ekonomi  
Uppgraderingen beräknas kosta 500 000 kr och sedan avskrivas på 4 år. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Hösten 2020 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 149 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• 500 000 kr avsätts för uppgradering av ekonomisystemet Agresso. 
• Investeringsbudget beviljas med 500 000 kronor i tilläggsanslag för upp-

graderingen.  
• 500 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 
• Kostnaden påföres projekt I2021, Uppgradering Agresso.  
• Till beslutsattestant utses Ekonomichef med Kommunchef som ersättare. 
• Ansvarsområde beslutas till 210, Kommunledningskontor. 
 ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Tina Lundgren 
Eleonore Hedman 
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KS-20/00716 § 50 
 
Tomtpris vid byggande av åretruntbostad och ändrade riktlinjer för 
fördelning av fritids- och småhustomter 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27 §128, som ett led i att stimulera bo-
stadsbyggande, att sälja kommunala tomter för åretruntbostad för en krona. Ett 
ärende om att upphäva beslutet upprättades 2016 och fick nationell och även 
internationell uppmärksamhet. På grund av den stora uppmärksamheten återre-
mitterades ärendet (KF 161024 § 106) för att utreda frågan om de så kallade 
”enkronas-tomterna” vidare. 
 
Svar på återremiss 
Verksamhetens förslag från 2016 gav stor uppmärksamhet i media och ledde 
till många förfrågningar. Ingen bostad har uppförts till följd av de tomter som 
faktiskt såldes (4 st). Ingen av köparna sökte lagfarter utan att det krävdes att 
kommunen sökte föreläggande för detta hos Lantmäteriet. Detta pågår fortfa-
rande och har inneburit ett merarbete. 
Kontentan är kanske att om man seriöst planerar att köpa en tomt för att bygga 
sin bostad är det inte tomtpriset som är avgörande. Erfarenheten visar att det 
låga tomtpriset istället verkar attrahera oseriösa köpare utan faktisk avsikt eller 
kapacitet att uppföra ett bostadshus i kommunen. Det var snarare det faktum att 
ingen är intresserad av att köpa tomt ens för en krona i vår kommun som blev 
den stora nyheten. Även dålig reklam är bra reklam sägs det men verksamheten 
anser fortfarande att erbjudandet bör tas bort. Norsjö kommuns ordinarie tomt-
priser är mycket låga i sig. 
 
Uppdatering av riktlinjer 
Enligt gällande riktlinjer krävs att en tomtköpare söker bygglov för bostad in-
nan köpet kan slutföras. Det finns dock inget krav på att bygget ska påbörjas 
för att köpet ska fullgöras. Ett fritidshus kan räknas som bostadshus och ett fri-
tidshus kan vara allt från koja till slott, det ställs bland annat inga krav på till-
gänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen eller energi vid upp-
förande av ett fritidshus. Detta innebär en risk för att tomter som planerats för 
bostadsbebyggelse upptas av små byggnader med mycket låg standard eller att 
köparen inte genomför bygget alls. En viss justering av riktlinjerna i detta avse-
ende föreslås därför och en reservationsavgift bör övervägas. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer vid tomtfördelning, bilaga 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 150 
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 § 50 forts. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Beslutet om att köpa en tomt för en krona upphävs. 
• Ändrade riktlinjer för fördelning av fritids- och småhustomter enligt förslag 

antas. 
• En reservationsavgift på 5 000 kr i gällande taxa för tomtpriser införs. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
Emma Lindfors 
Eleonore Hedman 
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KS-20/00732 § 51 
 
Omfördelning av investeringsmedel – Beläggning Kyrkvägen  
 
Bakgrund  
Teknikavdelningen har beviljats totalt 20 miljoner kronor till investeringar i 
VA-ledningsnätet inklusive ny gatuanläggning i investeringsprojektet I1601. 
Längs sträckan Kyrkvägen är det endast gatan som är i behov av nyinvestering.  
 
Ekonomi  
Det är möjligt att omfördela medel från I1601 till att omfatta endast investering 
i gatuanläggningen på Kyrkvägen. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Planerat genomförande 2021 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-02 § 151 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
• Omprioritering av investering 400 000 kr från I1601 VA-investeringar till 

I2023 Beläggning av Kyrkvägen godkänns. 
• Ansvarsområde för projektet I2023 fastställs till 334, Kommunala gator och 

anläggningar. 
• Till attestant för projektet utses Fredrik Salomonsson med Elin Andersson 

som ersättare. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Fredrik Salomonsson  
Elin Andersson 
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 § 52 
 
Avslutning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträdet 
för avslutat och önskar kommunfullmäktiges ledamöter, kommunens personal 
och allmänheten en trevlig sommar. 
----- 
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