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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret tisdag den 17 september kl. 08:30-11:30 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Anna Lidén (S) 

 Staffan Hjelte (S), ersättare för Magnus Eriksson (S) 
 Linda Lidén (S) 
 Anders Björk (S), ersättare för Hans Klingstedt (V) 
 Lars-Åke Holmgren (KD), §§ 179-186, 190-206 
 Lena Brännström (KD), ersättare för Håkan Jansson (KD) 
 Patrick Ström (C) 
 Rickard Nilsson (L), ersättare för Andreas Landin (L) 
 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

Katarzyna Wikström kommunchef 
Astrid Nerdal (S), ej tjänstgörande ersättare 

 Eleonore Hedman, verksamhetschef, § 195 
  
Utses att justera Lena Brännström Paragrafer: 179-206 
 
Justeringens tid och plats måndag den 23 september kl. 15:00 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Lena Brännström, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2019-09-17 

Anslaget uppsatt  2019-09-24 Anslaget nedtages 2019-10-16 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

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



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 2(37) 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 

 
 

D:\190917.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 § 179 
 
Redovisning av delegeringsbeslut – personalärenden 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskotten, ordförande 
och tjänstemän enligt en delegationsordning som styrelsen antagit. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Utbetalningsmånad – juni, juli och augusti 2019 
 
Anställande av personal 
Andersson Elin 
Axelsson Beatriz 
Berggren Jeanette 
Bergström Eva 
Bäckström Siv 
Eriksson Maria 
Eriksson Åsa 
Fransson Sofie 
Hansson Pernilla 
Hedman Eleonore 
Holmström Kristina 
Hultin Carola 
Johansson Anette 
Johansson Inger 
Lidén Anette 
Lindahl Elinor 
Lundgren Tina 
Lundström Hanna 
Norman Mailis 
Skoogh Marie-Louise  
Skoogh Mats 
Ström Gerd 
Wikström Katarzyna 
 
Uppsägning av anställning 
Andersson Elin 
Bergström Eva 
Holmström Kristina 
Hultin Carola 
Lidén Anette 
Norman Mailis 
Rost Annika 
Ström Gerd 
Wikström Katarzyna 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 3(37) 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 

 
 

D:\190917.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 § 179 forts. 
   

Beviljande av ledighet utan lön och med lön 
Berggren Jeanette 
Hedman Eleonore 
Holmström Kristina 
Hultin Carola 
Johansson Inger 
Lundström Hanna 
Norman Mailis 
Wikström Katarzyna  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Anmälan noteras. 
----- 
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 § 180 
 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden 
och tjänstemän enligt en delegationsordning som styrelsen antagit. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Mikael Lindfors 
KS-19/00649 Yttrande ang. förvärv av Raggsjö 1:42 
 
KS-19/00648 Yttrande ang. förvärv av Mensträsk 3:11 
 
Katarzyna Wikström 
KS-19/00706 Samverkansavtal gällande hjälpmedel 
 
KS-19/00832 Tillägg till hyresavtal – Bafutec 
 
KS-19/00833 Hyresavtal – virtuellt hälsorum 
 
KS-19/00831 Ändringar i blockhyresavtal – Norsjöbo AB 
 
KS-19/00873 Avstängning enligt AB § 10 
 
Eleonore Hedman 
KS-19/00690 Avtalstecknande – förskolestängsel 
 
KS-19/00689 Avtalstecknande – fastighetsmäklartjänster 
 
KS-19/00692 Avtalstecknande – låstjänster 
 
KS-19/00468 Tecknande av ramavtal – byggtjänster 
 
Eva Bergström  
KS-19/00942 Överlämnande av överklagan – personlig assi-

stans 
 
Lena Lindahl 
KS-19/00862 Dödsboanmälan 
 
Helen Ask 
KS-19/00668 Maj 2019 
 Bifall färdtjänst, FTL – 5 st 
 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 13 st 
 Avslag färdtjänst, FTL – 1st 
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 § 180 forts. 
 
 Bifall hemtjänst, SoL – 4 st 
 
KS-19/00868 Juni 2019 
 Bifall färdtjänst, FTL – 6 st 
 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 6 st 
 
KS-19/00869 Juli 2019 
 Bifall färdtjänst, FTL – 3 st 
 
KS-19/00968 Augusti 2019 
 Bifall färdtjänst, FTL – 4 st 
 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 8 st 
 Bifall hemtjänst, SoL – 12 st 
 Bifall matabonnemang, SoL – 2 st 
 Bifall trygghetslarm, SoL – 2 st 
 
Ann-Sofie Jakobsson 
KS-19/00698 Maj 2019 
 Bifall hemtjänst, SoL – 13 st 
 Bifall trygghetslarm, SoL – 3 st 
 Bifall matabonnemang, SoL – 7 st 
 Bifall särskilt boende, SoL –2 st 
 Bifall korttidsboende, SoL – 5 st 
 
KS-19/00859 Juni 2019 
 Bifall trygghetslarm, SoL – 3 st 
 Bifall hemtjänst, SoL – 7 st 
 Bifall matabonnemang, SoL – 3 st 
 Bifall särskilt boende, SoL – 1 st 
 Bifall korttidsboende, SoL – 1 st 
 
KS-19/00951 Juli 2019 
 Bifall trygghetslarm, SoL – 2 st 
 Bifall hemtjänst, SoL – 12 st 
 Bifall hemtjänst tillf, SoL – 3 st 
 Bifall matabonnemang, SoL – 3 st 
 Bifall särskilt boende, SoL – 1 st 
 
KS-19/00967 Augusti 2019 
 Bifall hemtjänst, SoL – 1 st 
 Bifall matabonnemang, SoL – 1 st 
 Bifall korttidsboende, SoL – 3 st 
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 § 180 forts. 
 
Malin Holmér 
KS-19/00669 Maj 2019 
 Bifall boendestöd, SoL – 1 st 
 Bifall kontaktperson, SoL – 1 st 
 
KS-19/00857 Maj 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall rePULSEprogram, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-19/00858 Juni 2019 
 Bifall boendestöd, 4:1 SoL – 3 st 
 
Lovisa Jonsson 
KS-19/00855 Maj 2019 
 Bifall eftervård/uppföljn, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-19/00853 April 2019 
 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall stödsamtal soc.ped, 4:1 SoL – 2 st 
 
Cecilia Stenlund 
KS-19/00856 Maj 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 27 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 23 st 
 
Malin Berglund 
KS-19/00670 Maj 2019 
 Bifall daglig verksamhet, LSS-SoL – 2 st 
 Delavslag personlig ass, LSS-SoL – 2 st 
 Bifall hemtjänst tillf, SoL – 1 st 
 Bifall personligt utformat, SoL – 2 st 
 
KS-19/00861 Juni 2019 
 Bifall personligt utformat, SoL – 1 st 
 Bifall hemtjänst, SoL – 2 st 
 Bifall ledsagare, SoL – 1 st 
 Bifall daglig verksamhet, LSS-SoL – 2 st 
 Bifall kontaktperson, LSS-SoL – 1 st 
 Delavslag personlig ass, LSS-SoL – 1 st 
 
KS-19/00879 Juli 2019 
 Bifall personligt utformat, SoL – 1 st 
 Bifall hemtjänst, SoL – 1 st 
 Bifall ledsagare, SoL – 1 st 
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 § 180 forts. 
 
KS-19/00953 Augusti 2019 
 Bifall korttidshem, LSS-SoL – 1 st 
 Bifall kontaktperson, LSS-SoL – 1 st 
 Avslag daglig verksamhet, LSS-SoL – 1 st 
 Bifall hemtjänst, SoL – 1 st 
 
Hanna Lundström 
KS-19/00852 April 2019 
 Förlängd utredningstid, 11:2 SoL – 1 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st 
 
Glenn Lundgren 
KS-19/00845 April 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 10 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 4 st 
 
Elisabeth Nordström 
KS-19/00860 Juni 2019 
 Bifall hemtjänst, SoL – 17 st 
 Bifall särskilt boende, SoL – 2 st 
 Bifall matabonnemang, SoL – 4 st 
 Bifall dagverksamhet, SoL – 4 st 
 Bifall korttidsboende, SoL – 1 st 
 Bifall trygghetslarm, SoL – 2 st 
 Avslag särskilt boende, SoL – 1 st 
 Bifall färdtjänst, FTL – 5 st 
 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 3 st 
 
Rebecca Eriksson 
KS-19/00846 April 2019 
 Bifall tillf. Placering, 4:1 SoL – 3 st 
 
KS-19/00847 April 2019 
 Bifall umgänge, 14 § LVU – 4 st 
 Bifall ej röja vistelseort, 4 § 2 st p2 LVU – 4 st 
 
Elisabet Forsberg 
KS-19/00849 April 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 11 st 
 Avslag ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st 
 
Anders Häggström 
KS-19/00850 April 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 9 st 
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 § 180 forts. 
 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 10 st 
 Avslag ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 9 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st 
 
Cecilia Långström 
KS-19/00848 April 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 42 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 19 st 
 
Therese Lundmark 
KS-19/00844 April 2019 
 Bifall stödsamtal, 4:1 SoL – 1 st 

 
Allmänna utskottet 2019-09-03 
§ 91 Dagordning 
§ 92 Personalförsörjning 
§ 93 Sjukfrånvaro 
§ 94 Ekonomisk rapport 
§ 98 Näringslivspris 2019 
§ 102 Förfrågan om köp eller arrende av del av Norsjö 56:22 
§ 103 Kulturstipendium 2019 
§ 105 Stipendiat – Ambassadör för Norsjö kommun 
§ 106 Ansökningar – sponsring 2019 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 
§ 71 Dagordning 
§ 72 Ajournering 
§ 73  Informationsärenden – omsorg 
§ 74 Informationsärenden – utbildning 
§ 75 Ekonomisk rapport 
§ 76 Fotvårdsverksamhet 
§ 80 Beslutsattestant och ersättare för projektet P1947 ”Stimulansmedel 

inom psykisk hälsa 
§ 82 Beslutsattestant och ersättare för projekt P1949, Lågstadiesatsningen 

ht 2019/vt 2020 
§ 83 Beslutsattestant och ersättare för P1950, Förstudie öppen förskola ht 

2019/vt 2020 
§ 84 Process och struktur 
§ 89 Förändrade attester 
§ 90 Upprättande av rutin för anmälan till huvudmannen om kränkande be-

handling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 
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 § 181 
 
Delgivningar 
 
Malå kommun 
KS-19/00829 Fullmäktige 2019-06-24 § 120 – Fastställande 

av samverkansavtal om ny gemensam nämnd 
för miljö- och byggverksamhet. Beslut: Avslut 
av ärendet utan åtgärd 

 
Skellefteå kommun 
KS-19/00700 Protokoll Gemensam överförmyndarnämnd 

2019-06-10 
 
Region Västerbotten 
KS-19/00814 Protokoll Regionfullmäktige 2019-06-18--19 § 

97 – Årsredovisning 2018 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
KS-19/00763 Protokoll 2019-06-14 
 
Länsstyrelsen Västerbotten 
KS-19/00702 Beslut om licensjakt efter björn 2019 
 
KS-19/00703 Bostadsmarknadsanalys 2019 
 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
KS-19/00780 Protokoll 2019-02-15 
 
Förvaltningsrätten i Umeå 
KS-18/01169 Avslag på överklagat beslut i fullmäktige 

2019-03-25 § 12 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
KS-19/00734 Förbundsavgift år 2020 
 
KS-19/00747 Överenskommelse om insatser inom området 

psykisk hälsa 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Delgivningarna läggs till handlingarna. 
----- 
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KS-19/00251 § 182 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchef Katarzyna Wikström informerar om följande aktuella pro-
cesser: 
- sjukfrånvaro 
- kvalitetskommun 
- förändringar i ledningsorganisation  
 
Kommunstyrelsens beslut  
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-19/01003 § 183 
 
Val av ordinarie ledamot i allmänna utskottet 
 
Bakgrund 
Robert Boström (C) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i all-
männa utskottet, varför kommunstyrelsen har att utse ny ledamot. 
 
Yrkande 
Rickard Nilsson (L) föreslår Patrick Ström (C) till ordinarie ledamot. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-06-11, aktbilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• För perioden 2019-09-17--2022-10-31 utses följande person till ordina-

rie ledamot i allmänna utskottet: 
 
Patrick Ström  C Solvändan 37,935 32 Norsjö 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Aina Sjölin Ekman 
Patrick Ström  
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KS-19/01004 § 184 
 
Val av vice ordförande i allmänna utskottet 
 
Bakgrund 
Robert Boström (C) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i all-
männa utskottet, varför kommunstyrelsen har att utse ny vice ordförande. 
 
Yrkande 
Rickard Nilsson (L) föreslår Patrick Ström (C) till vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-06-11, aktbilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• För perioden 2019-09-17--2022-10-31 utses följande person till vice 

ordförande i allmänna utskottet: 
 
Patrick Ström  C Solvändan 37,935 32 Norsjö 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Aina Sjölin Ekman 
Patrick Ström 
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KS-19/01005 § 185 
 

Val av ersättare i utbildnings- och omsorgsutskottet 
 
Bakgrund 
Emma Lindfors (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildnings- 
och omsorgsutskottet, varför kommunstyrelsen har att utse ny ersättare. 
 
Yrkande  
Mikael Lindfors (S) föreslår Carina Lidén (S) till ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse 2019-04-29, aktbilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• För perioden 2019-09-17--2022-10-31 utses följande person till ersät-

tare i utbildnings- och omsorgsutskottet. 
 
Carina Lidén  S Lomtjärnvägen 11 B, 935 31 Norsjö 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Aina Sjölin Ekman 
Carina Lidén 
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KS-19/00913 § 186 
 
Behov av GIS-plattform (geografiska informationssystem) 
 
Bakgrund  
Sedan starten av den gemensamma miljö- och byggnämnden 2011 har ansvaret 
för GIS-plattformen/kartprogrammet legat på nämnden. Kartprogrammet an-
vänds och hanteras i dag gemensamt av Malå, Norsjö och Sorsele kommuner. 
Eftersom kartprogrammet Solen håller på att utfasas måste kommunerna upp-
gradera eller byta GIS-plattform för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter.  
 
Miljö- och byggavdelningen fick vid miljö- och byggnämndens sammanträde 
2019-06-18 i uppdrag att i samråd med nämndens ordförande skicka en skri-
velse till respektive kommunstyrelse gällande GIS-plattformen. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Byte av GIS-plattform bör ske under 2020. 
 
Inför uppgradering/byte av GIS-plattform uppkommer några frågeställ-
ningar: 
- Behov av GIS-plattform 
- Val av GIS-plattform 
- Ansvar för driften av GIS-plattformen 
- Behov av GIS-kompetens 
 
Dessa frågeställningar belyses under respektive rubrik nedan. 
 
Behov av GIS-plattform 
I dagsläget används Solen främst av miljö- och bygg, teknikavdelningarna 
och IT-avdelningarna. Av dessa avdelningar nyttjas GIS-plattformen i stort 
sett dagligen. I och med den pågående digitaliseringen efterfrågas allt mer 
karttjänster inom alla typer av verksamheter.  
Alla kommunens verksamheter har nytta av GIS-plattformen med tillhö-
rande geodata. Inte minst för att all form av information underlättas av en 
beskrivande bild, däribland kartbilder. Det är då viktigt att denna informat-
ion är uppdaterad för att det ska kunna ges en bra samhällsservice. T ex 
kan GIS-plattformen vara ett viktigt redskap vid en krishändelse. GIS-
plattformen bör fortsättningsvis hanteras gemensamt mellan Malå, Norsjö 
och Sorsele för att underlätta olika samarbeten. Användare av dagens sy-
stem i samtliga kommuner ser gärna att en ny GIS-plattform kommer på 
plats så snart som möjligt. 
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 § 186 forts. 
 

Val av GIS-plattform 
Det finns några GIS-plattformar att välja bland. I länets kommuner och 
Norrbottens kommuner är det främst ESRI:s Geosecma och Sokigos CSM 
som används.  
Dessa två företag har under våren 2019 genomfört demonstrationer av 
programmen för tjänstepersoner i Sorsele, Malå och Norsjö.  
 
De priser som offererades i samband med demonstrationerna visas enligt 
tabell nedan. Priserna är för ett ”baspaket” för alla tre kommuner gemen-
samt. 

 

  CSM per kom-
mun Geosecma per kom-

mun 
Licenskostnad 42 246* 14 082 150 000 50 000 
Installation, utbild-
ning 225 000 75 000 180 000 60 000 

Engångskostnad: 267 246 89 082 330 000 110 000 
Underhållskostnad 84 492 28 164 85 000 28 333 
Supportkostnad 22 800 7 600 0** 0 
Årliga avgifter: 107 292 35 764 85 000 28 333 
          
Totalt: 374 538 124 846 415 000 138 333 

*50% av listpriset pga av uppgradering från Solen. 
**Årlig supportkostnad ingår i den årliga underhållskostnaden. 

 
Geosecma är något dyrare i inköp, medan de har lägre årliga kostnader 
jämfört med CSM. Årlig licenskostnad för Malå kommun är i dagsläget  
81 821 kr och för Norsjö kommun 74 750 kr. De årliga kostnaderna per 
kommun kommer oavsett val av plattform att minska. Eventuellt kan det 
tillkomma kostnader om något av alternativen kräver egen server. 

 
Kommunerna i närområdet har kartprogram enligt följande: 

Kommun Kartprogram 
Arjeplog Geosecma 
Arvidsjaur Geosecma 
Piteå Eget internt system som bygger på ARC 

GIS/Geosecma fysisk planering 
Skellefteå Geosecma 
Robertsfors Open Source system 
Lycksele CSM 
Storuman CSM 
Åsele CSM 
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Dorotea CSM 
Vilhelmina CSM 
Vännäs Geosecma 

 
Skellefteå kommun har köpt in Geosecma efter upphandling. Även Ar-
jeplog och Arvidsjaur använder Geosecma. Storuman, Åsele, Vilhelmina 
och Dorotea har CSM. De kommuner som har open sourcelösningar har 
även GIS-experter som håller igång systemet. 
I hela landet är det ca 128 kommuner som använder Geosecma. Det går 
inte att få fram hur många som använder CSM via Sokigos hemsida. 
 
Vid samtal med användare för de båda systemen så framkommer det att 
Geosecma verkar behöva mindre arbetsinsats ”bakom fasaden” än CSM. 
Övriga kommuner i Skellefte älvdal använder Geosecma, varför denna 
plattform är att föredra ifall samverkan i detta område kommer att utökas. 

 
Ansvar för driften av GIS-plattformen 
Allt eftersom digitaliseringen fortskrider kommer fler avdelningar att upp-
täcka fördelarna med och att de har ett behov av GIS-plattformen. Denna 
bör därför likställas med Officepaketet, dvs att det är en basfunktion som 
fungerar som datalagring/visning för övriga program (förutsatt att kom-
pabilitet till övriga program finns). T.ex. kan man koppla ihop ärendehan-
teringssystemet med GIS-plattformen. Kommunstyrelsen bör därför 
centralt tillhandahålla GIS-plattformen till de som behöver använda den. 
Kommunstyrelsens IT-avdelning hanterar därmed driften av plattformen. 
Respektive avdelning är liksom nu ansvarig för den data man själv produ-
cerar. T.ex. kommer uppdatering och ajourhållning av kommunernas pri-
märkartor ligga kvar på miljö- och byggnämnden, ansvar för VA-kartor 
ligger på tekniska och ansvaret för bredbandskartor ligger på IT-
avdelningen. 
 
Behov av GIS-kompetens 
Att hålla igång GIS-plattformen med tillhörande kartdata från bl.a. geoda-
tasamverkan tar tid. I dagsläget ligger detta ansvar på miljö- och bygg-
nämnden som försöker hantera det vid sidan av handläggning av bygglov. 
Dorotea, Vilhelmina och Åsele har en gemensam GIS-tekniker/samordnare 
som hanterar GIS-plattformen. I Storuman och Lycksele finns också GIS-
samordnare. I Skellefteå finns en egen GIS-avdelning. 
Kommunerna Sorsele, Malå och Norsjö bör också ha en gemensam GIS-
samordnare som kan hantera kartdata i kommunerna. Detta för att få till en 
optimal användning ute i verksamheterna.  
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  § 186 forts. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggavdelningen har följande önskemål när det gäller GIS: 
- Snarast möjligt byta GIS-plattform. Vilken plattform som väljs be-

stäms gemensamt av Malå, Norsjö och Sorsele kommuner. Medel av-
sätts för byte av plattform. 

- Driften av GIS-plattformen läggs på IT-avdelningen. 
- Anställ en kommungemensam GIS-tekniker/samordnare som ansvarar 

för drift och underhåll av plattformen. Medel avsätts för GIS-
tekniker/samordnare. 

 
Beslutsunderlag  
Malå kommun, kommunstyrelsen 2019-09-03 § 121 
 
Kommunstyrelsens beslut  
• Kommunstyrelsen är positiv till byte av GIS-plattform.  
• Miljö- och byggavdelningen, Tekniska avdelningen och IT-

avdelningen får i uppdrag att utse varsin representant till kommunge-
mensam arbetsgrupp för byte av GIS-plattform. Elin Nilsson ansvarar 
för att sammankalla till första mötet varefter arbetsgruppen själv utser 
sammankallande tjänsteperson. 

• Den kommungemensamma arbetsgruppen får i uppdrag att även utreda 
möjligheterna till anställning av en kommungemensam GIS-
tekniker/samordnare som ansvarar för drift och underhåll av plattfor-
men samt vilken avdelning som ska ansvara för driften.  

• Redovisning från arbetsgruppen sker senast under våren 2020. 
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen 
Teknikavdelningen 
IT-avdelningen 
Malå kommun 
Sorsele kommun 
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KS-19/00926 § 187 
 
Översyn av ringbilstrafik 
 
Bakgrund 
Ringbilstrafiken är beställningsstyrd kompletteringstrafik. Målsättningen 
med ringbilstrafik är att människor som bor i glesbygd och inte har tillgång 
till linjelagd trafik skall ha möjlighet till samma samhällsservice som öv-
riga invånare. Ringbil kan i de flesta fall beställas upp till tre dagar per 
vecka och är tidtabellagd. Mellan Norsjö och Bastuträsk finns dagliga tu-
rer. 
Norsjö kommun har att ta ställning till behov av att tydliggöra vilket utbud 
som ska finnas och överväga att plocka bort linjer som inte nyttjats under 
flera år – alternativt bibehålla samtliga linjer utifrån ovan målsättning. 
 
Omfattning 
En minskning av antal passagerare och total sträcka kan konstateras under 
flera år. Antal transporter har dock ökat. 
 
År    2015  2016 2017 2018 
Antal transporter 493 467  501  516 
Antal passagerare: 980 925 845 762  
Antal km:   24 519 21 541 21 042 18 833 
 
Verksamhetens förslag till beslut 
Till nästa kollektivtrafikplan justera ringbilslinjerna enligt i bilaga gråmar-
kerade förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Aktuella ringbilslinjer 2019 med statistik, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 95 
 
Yrkande 
Rickard Nilsson (L) yrkar att för närvarande behålls alla ringbilslinjer. 
 
Anders Björk (S) biträder Rickard Nilssons förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• För närvarande behålls alla ringbilslinjer. 
----- 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Emma Lindfors 
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KS-18/01008 § 188 
  
Rutin för årliga beslut om firmatecknare för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 
När Norsjö kommun ansöker om finansiering av t.ex. projekt krävs ett in-
tyg om firmatecknare, exempelvis ett protokoll med beslut om vem/vilka 
som är firmatecknare. I flera fall kräver finansiären ett intyg om firma-
tecknare som är maximalt ett år gammalt. 
 
Norsjö kommun har hittills fattat beslut om firmatecknare endast vid till-
fällen då någon förändring skett, av organisatorisk eller personell art. Det 
har inneburit att den handling som bifogats ansökningar har varit äldre än 
ett år och ytterligare kompletteringar har därför krävts.  
 
Tillväxtavdelningen ber nu kommunstyrelsen besluta om att införa en rutin 
om årliga beslut om firmatecknare för Norsjö kommun, oavsett om någon 
förändring skett eller inte. Därutöver fattas beslut om firmatecknare vid 
tidpunkt då någon förändring skett som medför behov av nytt beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 96 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Beslut om firmatecknare ska tas årligen i oktober såvida inte någon 

förändring föranlett beslut om firmatecknare vid annan tidpunkt. 
• Utvecklingsstrateg får i uppdrag att lyfta ärende om årligt beslut om 

firmatecknare. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Mikael Lindfors 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-19/00893 § 189 
 
Åtgärder och uppföljning av kommunens bostadsförsörjnings-
program 2019 
 
Bakgrund 
Norsjö kommun antog 2017 ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 
2017-2020.  
Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammets åtgärder ska ske årligen av 
respektive nämnd instans. 
 
Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram – årlig uppföljning 2019, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 100  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Den årliga uppföljningen för de åtgärder som ligger inom kommunsty-

relsens ansvarsområde godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Eleonore Hedman 
Elin Nilsson 
NLAB 
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KS-19/00896 § 190 
     
Remisser från Trafikverket angående ändring av hastigheter på 
regionala vägar 
 
Bakgrund 
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på vägar i Västerbottens län.  
Bakgrunden till förslaget utgår från Trafikverkets uppdrag och arbete med 
att fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägars säkerhetsstandard. 
 
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och är fast-
ställd genom beslut i riksdagen. Den är ett etiskt förhållningssätt, men ut-
gör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. Trafik-
verkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas sä-
kerhetsstandard innebär bl.a. att vägar utan mittseparering med måttlig och 
betydande trafik (dvs. flöden över 2 500 fordon per dygn) ska ha högsta 
tillåtna hastighetsbegränsning 80 km/tim.  
 
Kommuner ges möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter. Före-
skrifterna gäller följande vägar: 
- Väg 95 (mellan korsningen Boliden och Skellefteå) 
- Väg E4 
- Väg 363 
- Väg 364 (Skellefteå-Umeå via Burträsk-Botsmark) 
- Väg E12 
- Väg 531 
 
Förändringarna består främst av att hastigheten på många vägsträckor 
sänks från 90 km/h till 80 km/h.  
För Norsjöbor som ska resa till Skellefteå innebär det en ökad restid utmed 
väg 95 med maximalt ca 2 minuter och 11 sekunder under förutsättning att 
högsta tillåtna hastighet efterlevs. 
Samma ökning för resande till Umeå utmed väg 363 innebär en ökad restid 
med 1 minut och 14 sekunder. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 101 
Remissvar 2019-09-09, bilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Upprättat remissyttrande godkänns. 
----- 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman  
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 § 191 
 
Ajournering  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet för fika och besök i 
Musikens hus. 
 
Efter ajourneringen beslutar kommunstyrelsen att återuppta sammanträdet. 
----- 
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KS-19/01022 § 192 
 
Information angående bredbandsutbyggnad Etapp I och II 
 
Vid sammanträdet lämnar kommunchef Katarzyna Wikström och kom-
munstyrelsens ordförande Mikael Lindfors information om bredbandsut-
byggnaden.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-19/00548 § 193 
 
Medborgarförslag - Noretområdet 
 
Bakgrund  
Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att omvandla delar av 
Noretområdet för odling. 
 
Avdelningen fritid och service gör bedömningen att nuvarande prioriteringar 
gällande fördelning av kommunala medel till park- och grönyteskötsel i 
Norsjö kommun inte har möjlighet att bedriva odling med nuvarande budget 
och personalstyrka. 
 
Avdelningen tillväxt, som hanterar feriepraktik, har från 2020 kraftigt be-
gränsad budget till feriepraktik som i huvudsak styrs mot befintlig parksköt-
sel.  
 
Skolan har styrdokument som ska följas. Det finns inget krav i läroplanen på 
att skolan praktiskt ska göra det som förslås i motionen. Det är upp till varje 
ämneslärare i sin profession att planera och genomföra undervisning som 
leder till Skolverkets uppställda krav till uppnåendemål. Utifrån detta kom-
mer skolledningen inte att styra över detaljer i undervisningen.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 97 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Medborgarförslaget avslås. 
----- 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

                                      Mats Skogh 
                                      Stig Larsson 

Beatriz Axelsson 
Anette Lidén 
Eleonore Hedman 
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KS-19/00410 § 194 
 
Revidering av revisorernas reglemente 
 
Bakgrund  
Revisorernas reglemente har uppdaterats utifrån förändringar i den nya 
kommunallagen från 2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis. 
 
Reglementet har reviderats med stöd av SKL:s underlag samt i samråd 
med revisorerna. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsreglemente, bilaga 
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 104 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Revisionsreglementet godkänns och ska börja gälla från och med  

2019-10-28. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Revisorerna 
Siv Bäckström 
Tina Lundgren 
Ingela Lidström 
Aina Sjölin Ekman 
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KS-19/00892 § 195 
 
Försäljning av före detta Dagcenter 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat om försäljning av lokalen 
f.d. Dagcenter samt att försäljningen ska genera ett överskott på minst  
250 000 kr.  
 
Kommunal utveckling har arbetat med uppdraget att försälja fastigheten. 
Annonsering har via traditionella kanaler för fastighetsförmedling och vis-
ning hållits med ett flertal intressenter. Anbudsförfarande har varit budgiv-
ning. 

 
Ekonomi 
Lokalen f.d. Dagcenter har den 2019-01-01 inget återstående bokfört värde.  
Årliga driftskostnader 2018 var 104 000 kr. Driftskostnader hittills för 2019 
är 57 000 kr. 
Avstyckningskostnader från Lantmäteriet tillkommer och beräknas till ca. 
50 000 kr, varför utgångspriset satts till 350 000 kr.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas inkomna anbud. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2019-09-03 § 99 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Anbudet antas och köpekontrakt ska upprättas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eleonore Hedman 
Tina Lundgren 
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KS-19/00532 § 196 
 
Ungdomsinitiativ - Återinför gemensamma måltider på Klockar-
bo och Gästis  
 
Bakgrund  
Ett ungdomsinitiativ har inkommit med ett förslag om att återinföra gemen-
samma måltider på Klockarbo och Gästis. 
 
Omsorgen tackar för ungdomsinitiativförslaget. 
 
Avdelningen äldre- och funktionsnedsättningsomsorgens yttrande: 
 
Frågan om att återinföra gemensamma måltider på Klockarbo och Gästis har 
2019-03-25 varit upp till beslut i kommunfullmäktige. Det fanns en motion 
från Kristdemokraterna angående återinförande av måltidsservice i matsa-
larna på Trygghetsboende. 
Omsorgens yttrande utifrån motionen: 
Omsorgen vill stå kvar vid tidigare uppfattning att matservering på trygg-
hetsboende inte är ett uppdrag för socialtjänsten. Uppdraget är att verkställa 
beslut om matabonnemang i form av matlådor till ordinärt boende. Utifrån 
kommunens antagna riktlinjer för trygghetsboende finns gemensamhetsytor 
till förfogande där gemensamma måltider kan intas. Hyresvärden Norsjölä-
genheter AB förfogar över lokalen och eventuell lösning kring en gemensam 
matservering 
Motionen avslogs vid kommunfullmäktiges möte. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 77 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Enligt avdelningen äldre och funktionsnedsättningsomsorgens yttrande 

anses ungdomsinitiativet besvarat.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Förslagsställarna 
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KS-19/00277 § 197 
 
Motion – Förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår i inlämnad motion att införa en förenklad biståndsbe-
dömning inom hemtjänsten. 
 
Individ- och familjeomsorgens yttrande 
Verksamheten ser inga hinder för att införa möjligheten till hemtjänstinsat-
ser utan föregående behovsprövning. Arbetet med riktlinjer är redan påbör-
jat. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
- Enligt individ- och familjeomsorgens yttrande anses motionen som be-

svarad.   
 
Yrkande 
Lena Brännström (KD) yrkar att motionen bifalls. 
 
Ordförande ställer proposition på utbildnings- och omsorgsutskottets förslag 
och Lena Brännströms förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar en-
ligt Lena Brännströms förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Motion, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 78 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen bifalls. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Gruppledare Centerpartiet 
Hanna Lundström  
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KS-19/00888 § 198 
 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2019 
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteman är kommunchef Katarzyna Wikström. Kommunerna 
har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Rapportering görs till inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individ-
nivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2019 kvartal 2 
fanns det fem SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre måna-
der.  
 
LSS - Kontaktperson resursbrist, tre personer. 
LSS - Korttidsvistelse resursbrist, två personer. 
SoL – Permanent boende resursbrist, fem personer. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 79 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Rapporten godkänns. 
----- 
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KS-19/00779 § 199 
 
Ansvarsfrihet år 2018 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr  
 
Bakgrund 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 
Norr avseende år 2018 fastställdes av direktionen 2019-02-15. 
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 
fullmäktige. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direkt-
ionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksam-
het, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning, aktbilaga 
Revisionsberättelse, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 81 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet. 
• Kommunalförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
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KS-19/00901 § 200 
 
Återrapportering - Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Bakgrund  
Verksamhetsområdet utbildning bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i 
linje med Skollag och övriga styrdokument.  
Här följer en redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 
2018/2019. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Redovisningen avser läsåret 2018/2019 
 
Beslutsunderlag 
Systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019, bilaga 
Statistik, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 85 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Det systematiska kvalitetsarbetet godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg 
Beatrice Bergqvist 
Carola Hultin  
 
  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 32(37) 
Kommunstyrelsen 2019-09-17 

 
 

D:\190917.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/00902 § 201 
 
Verksamhetsplan 2019/2020 - utbildning 
 
Bakgrund  
Utifrån de, i kommunfullmäktige, beslutade målen för Norsjö kommun har 
varje verksamhetsområde ett arbete att göra. Inom verksamhetsområdet ut-
bildning kopplas detta samman med systematiskt kvalitetsarbete.  
Här följer en verksamhetsplan som beskriver det tänkta arbetet som ska ske 
för att nå så hög måluppfyllelse som möjligt.  

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Planen gäller för läsåret 2019/2020 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 86 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Verksamhetsplanen antas. 
----- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg 
Beatrice Bergqvist  
Carola Hultin 
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KS-19/00903 § 202 
 
Riktlinjer - Frånvaro och ledighet för elever  
 
Bakgrund  
Inom Norsjö kommun beviljas ledighet för elev efter att rektor gjort en sam-
lad bedömning av elevens situation. Omständigheter som beaktas är hur 
länge frånvaron gäller, hur elevens studiesituation ser ut – kommer eleven 
att nå målen, kommer ledigheten att påverka målen, kan eleven ta igen för-
lorad undervisning samt hur angelägen är ledigheten. Stor frånvaro kan leda 
till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bort-
fallet av undervisningstid. 
 
För en god hantering har tydliga riktlinjer tagits fram. 

 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 87 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Riktlinjer om frånvaro och ledighet för elever antas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Therese Berg 
Anette Lidén 
Carola Hultin 
Pernilla Hansson  
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KS-19/00537  § 203 
 
Ungdomsinitiativ Norsjöskolan – Lön för elever  
 
Bakgrund  
Elever i 8A (läsåret 18/19) vid Norsjöskolan har via ungdomsinitiativ läm-
nat förslag om att införa lön för elever. Lärare ska bestämma hur bra eleven 
har arbetat under lektionen och besluta om en lön mellan 1–10 kr för eleven. 
 
Kommunen har inte möjlighet att betala lön till eleverna då skolarbete vis-
serligen är ett slags arbete, men inte ett avlönat sådant. En del av de skatte-
medel som kommunen förfogar över går till att betala kostnader för skolan - 
hyra för lokaler, lön till lärare, böcker, datorer osv.  
När eleven har fått sin utbildning i grundskolan är det dags att välja gymna-
sium och kanske fler utbildningar därefter. Så småningom kommer eleven ut 
i arbetslivet och då är det dags att erhålla lön.  
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-09-02 § 88 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Ungdomsinitiativet avslås med motiveringen att skolgång inte är att be-

trakta som arbete som ska avlönas. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Klass 8 A (läsåret 18/19) 
Anette Lidén 
Pernilla Hansson 
Therese Berg  
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KS-19/01002 § 204 
 
Ändring av beslutsattestant och ersättare för I1616 ”Områdes-
nät bredband EU-projekt etapp 1” och I1617 ”Områdesnät bred-
band EU-projekt etapp 2” 

 
Bakgrund 
I och med att personer inom IT-verksamheten bytts ut behöver rätten att at-
testera uppdateras.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Till beslutsattestant för I1616 och I1617 utses IT-strateg med kanslichef 

som ersättare. 
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Magnus Karlsson 
Sofie From 
Tina Lundgren 
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KS-19/01012 § 205 
 
Beslutsattestant och ersättare för I1818 ”Kapacitetsökning 2018 
stadsnät” 

 
Bakgrund 
För I1818 ” Kapacitetsökning 2018 stadsnät” behöver beslutsattestant och 
ersättare utses.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Till beslutsattestant för I1818 utses IT-strateg med kanslichef som ersät-

tare. 
----- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Magnus Karlsson 
Sofie From 
Tina Lundgren 
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KS-19/00813 § 206 
 
Norsjö kommuns yttrande på remiss avseende förslag om för-
ordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa 
bostadsföretag (Fi2019/01129/BB) 
 
Bakgrund 
Finansdepartementet har gett aktörer, däribland Norsjö kommun, tillfälle 
att yttra sig över ett förslag till förordning om stöd för undsättning och om-
strukturering av kommunala bostadsföretag som verkar på en svag mark-
nad. Svar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 2019-10-14. 
 
Norsjö kommun har tagit del av förslaget samt även av remissvaret från 
branschorganisationen Sveriges Allmännytta daterat 2019-09-06.  
 
Förslaget är positivt vilket motiverar Norsjö kommun att ställa sig bakom 
förslaget till förändringar samt att även ställa sig bakom Sveriges Allmän-
nyttas remissvar.  
 
Beslutsunderlag 
Promemoria, aktbilaga 
Remissmissiv, aktbilaga 
Yttrande från Norsjö kommun, bilaga 
Remissvar Sveriges Allmännytta, bilaga 
 
Kommunstyrelsens beslut  
• Norsjö kommun ställer sig positiv till förslaget. 
• Norsjö kommun lämnar in yttrande enligt förslag. 
• Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att lämna in yttrandet. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Katarzyna Wikström 
Norsjölägenheter 
Tina Lundgren 
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