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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret tisdag den 4 februari kl. 08:30-12:00 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  
Astrid Nerdal (S), ersättare för Anna Lidén (S) 

 Staffan Hjelte (S), ersättare för Magnus Eriksson (S) 
 Carina Lidén (S), ersättare för Linda Lidén (S) 
 Gunnar Broström (V), ersättare för Hans Klingstedt (V) 
 Lars-Åke Holmgren (KD) 
 Håkan Jansson (KD) 
 Bo-Martin Alm (C), ersättare för Patrick Ström (C) 
 Anders Björk (S), ersättare för Andreas Landin (L) 
 
  
Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

Eleonore Hedman, kommunchef 
Sofie From, informatör 

 Emma Lindfors, upphandlare, § 4 
 Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg, § 7 
  
Utses att justera Lars-Åke Holmgren Paragrafer: 1-23 
 
Justeringens tid och plats fredag den 7 februari kl. 08:00 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 
 
 
 ................................................................................................ 
 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 
 Lars-Åke Holmgren, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2020-02-04 

Anslaget uppsatt  2020-02-07 Anslaget nedtages 2020-03-02 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 
Underskrift      ........................................................................................................................ 
                         Ingela Lidström 
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KS-20/00128 § 1 
 
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 – november och december 2019 
 
Anställande av personal 
Berggren Jeanette 
Bergström Eva 
Bergqvist Beatrice 
Eriksson Maria 
Eriksson Åsa 
Fransson Sofie 
Hultin Carola 
Johansson Anette 
Johansson Inger 
Lindberg Pernilla 
Lidén Anette 
Lundström Hanna 
Långström Emma 
Norman Mailis 
Rost Annika 
Salomonsson Fredrik 
Skogh Marie-Louise  
Skogh Mats 
Ström Gerd 
 
Uppsägning av anställning 
Berg Therese 
Fransson Sofie 
Lidén Anette 
Lindfors Mikael 
Skogh Marie-Louise 

    
Beviljande av ledighet utan lön och med lön 
Andersson Elin 
Axelsson Beatriz 
Bergström Eva 
Eriksson Maria 
Fransson Sofie 
Hultin Carola 
Johansson Inger 
Lidén Anette 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 § 1 forts. 
 
Lundgren Tina 
Lundström Hanna 
Långström Emma 
Norman Mailis 
Rost Annika 
Skogh Marie-Louise  
Ström Gerd 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Anmälan noteras. 
----- 
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 § 2 
 
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-19/01346 Yttrande ang. förvärv av Norsjö 9:7 
 
KS-19/01345 Yttrande ang. förvärv av Bjurträsk 1:23 och  

Bjurträsk 1:31 
 
KS-19/01344 Yttrande ang. förvärv av Kattisberg 1:21 
 
KS-19/01368 Yttrande ang. förvärv av Bjursele 4:18 
 
KS-19/01425 Yttrande ang. förvärv av Rengård 1:14 och 1:33 
 
KS-19/01450 Ordförandebeslut – Förlängning av ringbil 788 
 
Eleonore Hedman 
KS-19/01373 Upphandling av OVK (bligatorsk ventilations-

kontroll), tilldelningsbeslut  
 
Beatrice Bergqvist 
KS-19/01379 Avrop SKL – Läromedel 2017 
 
KS-19/01405 Avrop SKL – Lekmaterial 
 
Emma Lindfors 
KS-20/00021 Avtal SKL Kommentus – tunna klienter och 

surfplattor 
 
Aina Sjölin Ekman 
KS-19/01470 Fastställande av faderskap 
 
KS-19/01411 Fastställande av faderskap 
 
Eva Bergström 
KS-19/01356 Avtal sjukvårdsmaterial 
 

  



 NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 5(34) 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Kommunstyrelsen/200204.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

 § 2 forts. 
 
KS-19/01280 Yttrande gällande inspektionsprotokoll – flytt 

av Snäckans lokaler 
 Tidsredovisning och planering – flytt av 

Snäckans lokaler 
 
Ann-Sofie Jakobsson 
KS-19/01387 november 2019 
 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 13 st 
 Bifall trygghetslarm, 4:1 SoL – 3 st 
 Bifall särskilt boende, 4:1 SoL – 4 st 
 Bifall matabonnemang, 4:1 SoL – 5 st 
 Bifall växelvård, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall korttidsboende, 4:1 SoL – 4 st 
 
KS-20/00069 december 2019 
 Bifall särskild boende, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall matabonnemang, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 9 st 
 Bifall dagverksamhet, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall trygghetslarm, 4:1 SoL – 3 st 
 
Malin Holmér 
KS-20/00013 december 2019 
 Bifall kontaktperson, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall boendestöd, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-20/00104 oktober 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall stödsamtal soc.ped, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 2 st 
 
KS-20/00105 november 2019 
 Bifall stödsamtal socialpedagog, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall stödsamtal, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-20/00106 december 2019 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st 
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 § 2 forts. 
 
Helen Ask november 2019 
KS-19/01391 Bifall matabonnemang, 4:1 SoL – 3 st 
 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 7 st 
 Bifall korttidsboende, 4:1 SoL – 3 st 
 Bifall färdtjänst, FTL – 8 st 
 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 9 st 
 Avslag färdtjänst, FTL – 1 st 
 Avslag riksfärdtjänst, RFTL – 1 st 
 
KS-20/00018 december 2019 
 Bifall färdtjänst, FTL – 11 st 
 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 10 st 
 Avslag färdtjänst, FTL – 1 st 
 Bifall matabonnemang, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 5 st 
 Bifall trygghetslarm, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall korttidsboende, 4:1 SoL – 2 st 
 
Malin Berglund 
KS-19/01389 november 2019 
 Bifall personligt utformat, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall trygghetslarm, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall korttidsboende, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall kontaktperson, LSS – 1 st 
 Avslag personlig ass, LSS – 1 st 
 
KS-20/00019 december 2019 
 Bifall kontaktperson, SoL LSS – 1 st 
 Bifall korttidshem, SoL– 1 st 
 
Lovisa Jonsson 
KS-20/00086 oktober 2019 
 Bifall soc.ped/familjeped, 4:1 SoL – 2 st 
 
KS-20/00087 november 2019 
 Bifall stödsamtal social.ped, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-20/00088 December 2019 
 Bifall soc.ped/familjeped, 4:1 SoL – 4 st 
 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 1 st 
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 § 2 forts. 
 
Therese Lundmark  
KS-20/00089 oktober 2019 
 Bifall rePULSEprogram, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 4 st 
 Bifall kontaktfamilj, 4:1 och 3:6 SoL – 1 st 
 Bifall soc.ped/familjeped, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-20/00090 november 2019 
 Bifall stödsamtal, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-20/00091 december 2019 
 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall stödsamtal, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall soc.ped/familjeped, 4:1 SoL – 1 st 
 
Cecilia Långström 
KS-20/00092 oktober 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 18 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 5 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall återkrav, 4:2 SoL – 2 st 
 
KS-20/00093 november 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 14 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 10 st 
 Bifall återkrav, 4:2 SoL – 1 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st 
 
KS-20/00094 december 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 15 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 14 st 
 
Ebba Ederlöf 
KS-20/00095 oktober 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 8 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 4 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 2 st 
 
KS-20/00096 november 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 10 st 
 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 9 st 
 Avslag ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 4 st 
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 § 2 forts. 
 
KS-20/00097 december 2019 
 Bifall personligt utformat stöd, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 2 st 
 Bifall korttidsboende, 4:1 SoL – 1 st 
 
Rebecca Eriksson 
KS-20/00098 november 2019 
 Avslutning av placering, 4:1 SoL – 2 st 
 
KS-20/00099 december 2019 
 Bifall familjehem, 4:1 SoL – 4 st 
 
Hanna Lundström 
KS-20/00100 oktober 2019 
 Avslag ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st 
 Avsluta utan åtgärd – 3 st 
 
Glenn Lundgren 
KS-20/00101 oktober 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 14 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 7 st 
 
KS-20/00102 november 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 9 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 5 st 
 
KS-20/00103 december 2019 
 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 24 st 
 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 6 st 
 Bifall institution missbrukare, 4:1 SoL – 1 st 
 
Allmänna utskottet 2020-01-20  
§ 4 Information om inlämnad ansökan till Klimatklivet 
§ 6 Ansökan om retroaktivt bidrag för VA-anläggning 
§ 7 Information avrop SKR (tidigare SKL) 
§ 9 Samrådsyttrande gällande detaljplan för Noretområdet i Norsjö kommun 
§ 10 Lönekartläggning 2019 
§ 11 Uppräkning av ersättning för förtroendevalda 2020 
§ 12 Sjukfrånvaro 
§ 13 Personalförsörjning 
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  § 2 forts. 
 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 
§ 1 Dagordning 
§ 2 Ajournering 
§ 3 Informationsärenden – omsorg 
§ 4 Informationsärenden – utbildning 
§ 12 Läsårstider 2020/2021 Norsjö kommun 
§ 13 Skolpliktsanmälan 
§ 14 Uppföljning av skolpliktsanmälan och inledd vitesprocess 
§ 15 Händelser av diskriminering eller kränkande behandling – Norsjöskolan 
§ 16 Rapport av inkomna ärenden gällande kränkande behandling vid  
   Bastuträsk skola 
§ 17 Rapport av inkomna ärenden gällande kränkande behandling i  
  pedagogisk omsorg 
§ 18 Årsrapport – antal kränkningsärenden 2019 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 
----- 
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 § 3 
 
Delgivningar 
 
Trepartens renhållningsnämnd 
KS-19/01347 Protokoll 2019-11-19 
 
Gemensam överförmyndarnämnd 
KS-19/01415 Protokoll 2019-12-10 
 
KS-19/01416 2019-12-10 § 129 Mått och indikatorer för  

nämndsmål 2020 
KS-19/01417 2019-12-10 § 130 Redovisning av budget och 

uppföljning 
 
KS-19/01418 2019-12-10 § 131 Delgivningar från övriga 

kommuners kommunfullmäktige 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
KS-19/01461 Protokoll 2019-11-28 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
KS-19/01327 Cirkulär 19:37 
 
KS-19/01337 Cirkulär 19:39 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
KS-19/01392 Cirkulär 19:50 
 
KS-19/01393 Cirkulär 19:52 
 
KS-19/01413 Cirkulär 19:55 
 
KS-19/01414 Cirkulär 19:54 
 
KS-19/01451 Cirkulär 19:48 
 
KS-20/00004 Cirkulär 19:60 
 
Länsstyrelsen Västerbotten 
KS-19/000972 Beslut om godkännande av handlingsplan för 

bygdemedel 2020 
 
Statistiska centralbyrån 
KS-20/00006 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommu-

ner, utjämningsåret 2020 
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 § 3 forts. 
 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 
KS-19/01158 Avslut av ärende ang. tillsyn av kontroll och 

användning av tillståndspliktig konsultverk-
samhet vid placering i familje- eller jourhem 

 
Kommunstyrelsens beslut 
• Delgivningarna läggs till handlingarna. 
-----  
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KS-20/00040 § 4 
 
Antagande av anbud – Livsmedelsupphandling 
 
Bakgrund  
Upphandling av livsmedel är en samordnad upphandling med Skellefteå, 
Malå, och Norsjö kommun där inköpsenheten i Skellefteå har tagit in anbud 
för respektive kommuner. Skellefteå kommun gör tilldelning 2020-01-23. 

Avtalsperiod är 2020-03-01 till 2022-02-28 med möjlighet till förlängning 
med 1 + 1 år. 

Två (2) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild samman-
ställning.  

Utvärdering av anbuden har skett av Skellefteå kommun i samråd med re-
presentanter från verksamheten och särskilt utvärderingsunderlag, som visar 
vilket anbud som uppfyller ställda krav till bästa pris. 

Ekonomi 
Summan av denna upphandling är ca 3 300 000 kr/år. 
 
Allmänna utskottets beslut 2020-01-20 
− Anbudet antas i enlighet med upphandlingsprotokollet och ger kommun-

styrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtal.  
− Ärendet redovisas i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Upphandlingsprotokoll, bilaga  
Allmänna utskottet 2020-01-20 § 8 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Lämnad information godkänns. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Emma Lindfors 
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KS-20/00076 § 5 
 
Kommunchefen informerar 
 
Kommunchef Eleonore Hedman informerar om följande aktuella processer: 
- rekrytering verksamhetschefer 
- sjukfrånvaro 
- aktuell ledning 
- aktuellt från verksamhetsområdena 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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 § 6 
 
Ajournering  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika. 
 
Efter ajournering beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggningarna. 
----- 
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KS-20/00112 § 7 
 
Information - Bastuträskterminalen 
 
Bakgrund 
Vid mötet lämnar utvecklingsstrateg Ingrid Ejderud Nygren information i 
ärendet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Informationen noteras. 
----- 
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KS-19/01429 § 8 
 
Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har 
granskat delårsrapporten för 2019 och lämnat sitt utlåtande till samtliga 
kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport, aktbilaga 
Revisionsrapport, aktbilaga 
Utlåtande, aktbilaga 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Informationen noteras. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Partnerskap Inland, Akademi Norr 
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KS-19/01406 § 9 
 
Remiss - Trafikförsörjningsprogram 2020–2023 
 
Bakgrund  
Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, önskar synpunkter på 
utkast till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten 2020–
2023. Beslut om att skicka ut dokumentet på remiss fattades vid regionala 
utvecklingsnämnden 2019-12-05. 

  
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt program för 
utveckling av den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten totalt sett (reg-
ionbuss, tåg, stadsbuss, kommersiell trafik), som ett led i arbetet för reg-
ional och lokal utveckling, miljö- och klimatarbete. Det är hela Västerbot-
tens Läns program. Därför skickas remissen till ett stort antal organisat-
ioner, i olika sektorer i länet.  
  
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Sista dag för att svara på denna remiss är 2020-02-29 
 
Beslutsunderlag 
Trafikförsörjningsprogram, bilaga 
Allmänna utskottet 2020-01-20 § 1 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Följande synpunkter framförs gällande ”Kollektivtrafikens marknads-

andel av det motoriserade resandet är 25 % år 2023 och 30 % år 2030. 
(nuläge 2018: 18 %)”: 
- Att mäta Västerbottens län som en helhet anser inte Norsjö kom-

mun vara ett korrekt sätt att mäta kollektivtrafikens marknadsandel. 
Det står i programmet att: ”Tätorts- och regiontrafiken i Umeå och 
Skellefteå står för del största andelen resande” Det innebär om 
kuststäderna Umeå och Skellefteå fortsätter öka sin andel samtidigt 
som inlandskommunerna minskar sin andel kan målet anses vara 
uppfyllt. Norsjö ser gärna att det är en separat mätning mellan kust 
och inland. Norsjö kommun anser att aktuell mätmetod strider mot 
visionen i den regionala utvecklingsstrategin ” Från kust till fjäll 
skapas en hållbar och attraktiv region”.   

• Norsjö kommun ställer sig i övrigt bakom det utarbetade förslaget till 
regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2023.  

----- 
 
Protokollet skickas till 
Emma Lindfors  
Eleonore Hedman, 
Kollektivtrafikmyndigheten – Region Västerbotten 
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KS-20/00037 § 10 
 
Revidering av översiktsplanen 
 
Bakgrund 
Norsjö kommun har goda förutsättningar för nya etableringar samt att be-
fintligt näringsliv ges möjligheter att växa. Northvolts etablering i Skellef-
teå kommer att påverka Norsjö kommun och kan ge fördelar genom kom-
munens geografiska placering. För att möjliggöra detta behövs en revide-
ring av nuvarande översiktsplan för att ta fram nya industrimarkområden.  
 
Ekonomi 
Styrgruppen för Näringslivsklimat Norsjö har beslutat ställa medel till för-
fogande för finansiering av revidering av översiktsplanen med 500 000 kr 
under 2020. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
Beslut om att påbörja revidering av översiktsplanen bör inledas snarast. 
 
Beslutsunderlag  
Allmänna utskottet 2020-01-20 § 2 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Revidering av översiktsplanen påbörjas. 
• Mikael Lindfors, Lars-Åke Holmgren, Sam Venngren, Elin Nilsson, 

Eleonore Hedman samt Elin Andersson utses till styrgrupp.  
• En arbetsgrupp bestående av Elin Nilsson (sammankallande), Beatriz 

Axelsson och Ingrid Ejderud-Nygren utses. 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Nilsson 
Beatriz Axelsson 
Ingrid Ejderud Nygren 
Mikael Lindfors 
Lars-Åke Holmgren 
Sam Venngren 
Elin Nilsson 
Eleonore Hedman 
Verksamhetschef kommunal utveckling 
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KS-20/00030 § 11 
  
Undertecknande av handlingar  
 
Bakgrund 
Enligt § 30 i kommunstyrelsens reglemente ska avtal, andra handlingar och 
skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordförande 
eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som styrelsen bestämmer.  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 
Beslut om firmatecknare ska tas årligen i oktober, enligt beslut om rutin, 
såvida inte någon förändring föranlett beslut om firmatecknare vid annan 
tidpunkt. 
För att ytterligare förtydliga vem som har rätt att underteckna handlingar 
behöver tidigare beslut förtydligas med namn där namn tidigare inte fram-
gått.  
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-01-20 § 3 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunsty-

relsen och dess utskott ska undertecknas av kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Lindfors med vice ordförande Hans Klingstedt som er-
sättare samt kontrasigneras av kommunchef Eleonore Hedman med 
kanslichef Siv Bäckström som ersättare. Kommunstyrelsens ordfö-
rande och kommunchef benämns firmatecknare. 

• För nedanstående ärenden uppdras till nedan förtecknade att under-
teckna angivna handlingar: 
 
Ärendetyp Fullmakt till 
Undertecknande av borgensåta-
ganden samt skuldförbindelse 
vid upptagande av lån 

Kommunstyrelsens ordf. Mikael 
Lindfors samt kommunstyrelsens 
v. ordf. Hans Klingstedt som er-
sättare. Kontrasigneras av kom-
munchef Eleonore Hedman med 
kanslichef Siv Bäckström som 
ersättare 
 

Bemyndigande att underteckna 
köpeavtal vid markförvärv 

Kommunstyrelsens ordf. Mikael 
Lindfors samt kommunstyrelsens 
v. ordf. Hans Klingstedt som er-
sättare. Kontrasigneras av kom-
munchef Eleonore Hedman med 
kanslichef Siv Bäckström som 
ersättare 
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                                      § 11 forts. 
 
För nedanstående ärenden gäller även att vid byte av befattningsha-
vare och vid längre ledigheter där vikarie utses, gäller fullmakt till 
befattningshavare alternativt vikarie. 
 
Uttag ur post- och bankräkningar Ekonomichef Tina Lundgren 

Ekonom Sara Andersson, 
Ekonomiassistent Malin Lund-
ström, Ekonomiassistent 
Astrid Forslund (fullmakten 
gäller endast två i förening) 
 

Undertecknande av ansökningar 
om lagsökningar/betalningsföre-
läggande 

Ekonomichef Tina Lundgren 
Ekonom Sara Andersson, 
Ekonomiassistent Malin Lund-
ström, Ekonomiassistent 
Astrid Forslund (fullmakten 
gäller endast två i förening) 
 

Utfärdande och undertecknande av 
anmälan om arbetsskada, arbetsgi-
varintyg, AFA-försäkringar 

Lönesamordnare Anneli Jo-
hansson, Lönesamordnare 
Jenny Lindberg 

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Berörda enligt beslut 
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KS-20/00052 § 12 
 
Begäran om kommunalt vatten 
 
Bakgrund  
En fastighetsägare har inkommit med en ansökan om att ansluta fastigheten 
Norsjö 15:24 till kommunalt vatten för åretruntbruk. Fastigheten ligger ut-
anför verksamhetsområde för kommunalt vatten och kommunen som VA-
huvudman är därför inte skyldiga att tillhandahålla dricksvatten till fastig-
heten enligt vattentjänstlagen. Det finns ändock en möjlighet att träffa avtal 
om vattenanslutning mellan kommunen och den enskilde.  

 
Redan under 2007 anhöll fastighetsägaren första gången till kommunen om 
att få ansluta sig till kommunens ledningsnät. Förfrågan avslogs då med 
hänvisning till att ledningen inte har den kapacitet som krävs för att utöka 
med fler anslutningar i området Prästudden. Emellertid har dock ytterligare 
anslutning i området tillåtits efter detta. Fastighetsägaren anlade då själv en 
ny enskild dricksvattenbrunn och uppgraderade avloppsanlägg-ningen till en 
godkänd trekammarbrunn.  
 
Dokumentation från tidigare kapacitetsutredningar från 2007-2008 saknas 
varpå teknikavdelningen under hösten låtit utföra en teoretisk beräkning av 
kapaciteten på ledningen till Prästudden. Denna beräkning bekräftar att led-
ningens kapacitet är begränsad och att maximal teoretisk kapacitet redan 
uppnåtts. För att inte få oönskade tryckreduceringar för redan anslutna fas-
tigheter skulle en ny grövre ledning, alternativt en pumpstation som höjer 
trycket behövas för att kunna ansluta fler fastigheter i området.  
 
I praktiken har det dock inte funnits några tecken på försämrat tryck för de 
anslutna i området. Mätningar har också gjorts vid den sist och högst be-
lägna fastigheten på ledningen. Detta sammantaget gör att teknikavdel-
ningen bedömer det möjligt att ansluta ytterligare en fastighet till ledningen. 
 
Ekonomi  
Anslutningsavgiften beräknas utifrån den taxa som gäller för anslutning till 
kommunalt dricksvatten och uppgår till 25 125 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Kapacitetsutredning 2019-11-04, bilaga 
Tjänsteskrivelse 2008-05-07, aktbilaga 
Tjänsteanteckning 2008-01-14, aktbilaga  
Allmänna utskottet 2020-01-20 § 5 
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 § 12 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Anslutning av kommunalt vatten till fastigheten Norsjö 15:24 medges. 
• Teknikavdelningen får i uppdrag att upprätta ett avtal med fastighetsäga-

ren om villkoren för anslutningen.  
• För närvarande tillåts inga ytterligare anslutningar i området.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Elin Andersson 
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KS-20/00028 § 13 
 
Riktlinjer för boendestöd 
 
Bakgrund  
Riktlinjerna för boendestöd antagna 2017-02-27 är i behov av revidering. 
Förslag till nya uppdaterade riktlinjer har upprättats.   
 
Beredande tjänsteperson är utvecklingsledare Rebecca Eriksson.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Från och med 2020-03-01 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 5 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Upprättade riktlinjer för boendestöd antas.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Rebecca Eriksson 
Hanna Lundström 
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KS-20/00029 § 14 
 
Riktlinjer för färdtjänst samt riksfärdtjänst 
 
Bakgrund  
Riktlinjerna för färdtjänst samt riksfärdtjänst är i behov av revidering. För-
slag till nya uppdaterade riktlinjer har upprättats. I förslaget har riktlinjerna 
slagits samman till ett dokument. 
 
Beredande tjänsteperson är utvecklingsledare Rebecca Eriksson.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Från och med 2020-03-01 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 6 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Upprättade riktlinjer för färdtjänst samt riksfärdtjänst antas.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Rebecca Eriksson 
Hanna Lundström 
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KS-20/00058 § 15 
 
Riktlinjer för barn och unga 
 
Bakgrund  
Riktlinjerna för barn och unga är i behov av revidering. Förslag till nya upp-
daterade riktlinjer har upprättats.  
 
Beredande tjänsteperson är utvecklingsledare Rebecca Eriksson.  
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Från och med 2020-03-01 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 7 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Upprättade riktlinjer för barn och unga antas.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
Rebecca Eriksson 
Hanna Lundström 
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KS-20/00048 § 16 
 
Redovisning av personligt ombud, verksamhetsåret 2019  
 
Bakgrund  
Beredande tjänsteperson är Anette Johansson, enhetschef medicinska en-
heten. 
 
Kommunen erhåller varje år medel för personligt ombud från Länsstyrelsen. 
Statsbidrag för år 2019 utgick med 300 180 kr för heltidstjänst. 
Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att öka statsbidraget till verksam-
heten med personligt ombud med 30 miljoner kronor per år från och med 
2020 till 2022. Syftet är att öka den statliga subventionsgraden per ombud. 
Länsstyrelsen kräver årligen in en rapport som ska godkännas av kommun-
styrelsen tillika socialnämnden. 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Rapporten gäller för år 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport, bilaga 
Verksamhetsberättelse år 2019, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 8 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Rapporten godkänns för verksamhetsåret 2019. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Länsstyrelsen i Västerbotten 
Anette Johansson 
Christel Eriksson 
Eva Bergström 
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KS-19/01453 § 17 
 
Revisionsrapport – Styrning, ledning och uppföljning inom 
äldreomsorgen 
 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 
angeläget att granska styrning, ledning och uppföljning av äldreomsorg in-
klusive biståndsbedömning i kommunen.  
 
Granskningen har fokuserat på följande: 
- Styrning avseende ekonomin inom äldreomsorgen. 
- Uppföljning av ekonomiskt utfall inom äldreomsorgen. 
- Uppföljning och förbättringsåtgärder av ekonomi och verksamhet. 
- Rutiner, riktlinjer och system för biståndshanläggning för äldre. 
- Uppföljning och utvärdering av fattade biståndsbeslut för äldre. 
 
Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen.  
Granskningen visar att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt en ända-
målsenlig verksamhet samt att biståndshandläggningen för äldre inte sker på 
ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 
 
I syfte att stärka kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning inom 
äldreomsorgen lämnas följande rekommendationer: 
- Att styrelsen säkerställer att det vidtas åtgärder för budgetunderskottet 

samt att uppföljning av beslutade åtgärder sker. 
- Att styrelsen säkerställer att det finns goda förutsättningar för att fatta 

biståndsbeslut av god kvalitet. 
- Att styrelsen säkerställer uppföljning och utvärdering av fattade biståndsbe-

slut, exempelvis via verksamhetens egenkontroll eller via internkontrollplan. 
 
Revisionen emotser kommunstyrelsen skriftliga återkoppling utifrån gransk-
ningen och de rekommendationer som lämnas, senast mars 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 9 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Verksamhetschef Eva Bergström får i uppdrag att upprätta en handlings-

plan för att uppfylla de rekommendationer som revisorerna föreslår. 
• Handlingsplanen redovisas vid kommunstyrelsen sammanträde  

2020-03-17. 
----- 
 
Protokollet skickas till 
Eva Bergström 
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KS-19/01458 § 18 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunalförbundet Part-
nerskap Inland – Akademi Norr 
 
Bakgrund 
Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till medlems-
kommunernas. 
Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 
ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 
den 15 september. Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas 
i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är of-
fentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidra-
gen som medlemmarna ska erlägga till förbundet. 

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2020 finns redovisat i 
bifogad bilaga. 

Förslag till budget för 2020 kommer sent, detta på grund av att det varit kne-
pigt att få till den. Förslaget är inte en budget i balans, men med hänvisning 
till beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kr så be-
dömer direktionen att förbundet kan fastställa denna budget. Eget kapital be-
döms att vid utgången av 2019 vara 3 500 000 kr. 
  
Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 
möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten. 

Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan för 2020, bilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 10 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Upprättad budget och verksamhetsplan för 2020 antas. 
----- 

  
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Partnerskap Inland – Akademi Norr 
 



 NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 29(34) 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Kommunstyrelsen/200204.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-19/01432 § 19 
 
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkeme-
delsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 
industrin fr.o.m. 2020  
 
Bakgrund 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid samman-
träde 2019-12-13 beslutat att godkänna överenskommelsen om samverkans-
regler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindu-
strin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Regioner 
och kommuner rekommenderas att för sin del anta överenskommelsen, samt 
att informera regioner och kommuner om beslutet.  
 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade samver-
kansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins 
medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. 
Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, 
Swedish Medtech och Swedish Labtech.  
 
Kärnan i samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag 
men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. 
Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfat-
tas inte, men hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa regelverk, 
som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.  
 
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de mo-
derniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större 
dignitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem 
mer kommunicerbara. SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig 
överblick och kontroll över vilka industrisamarbeten som förekommer i sina 
verksamheter, vilket också stöds av rapporten Sponsring med eftertanke? 
från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018. En större samordning 
över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida med transparens, 
ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling för både 
hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att samverkansreglerna föreslås delas 
upp och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bä-
rande principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för 
samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt till-
räcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt.   

Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade samver-
kanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.  
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 § 19 forts. 
 
Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på 
SKR:s webbplats, skr.se.  
Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kom-
muner verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras 
medarbetare och chefer har kunskap om dem.  
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samverkansregler, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 11 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• För Norsjö kommuns del antas överenskommelsen. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Eva Bergström 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00081 § 20 
 
Inackorderingstillägg för år 2020 
 
Bakgrund 
Hemkommunen ska enligt skollagen 15 kap § 32 lämna ekonomiskt stöd till 
elever med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av sin 
skolgång. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år ele-
ven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till 
och från hemmet. Om stödet ges kontant ska det uppgå till minst 1/30 av 
prisbasbeloppet. Enligt skollagen får beloppet avrundas till närmaste lägre 
hela tiotal kronor. Det innebär att inackorderingstillägget för zon 1 höjs med 
20 kr till 1 570 kr. 

Ekonomi  
Prisbasbeloppet för 2020 är beräknat till 47 300 kr vilket är 800 kr högre än 
2019. 

Inackorderingstillägget för 2020 föreslås gälla enligt nedanstående.  

Zon 1 38 - 174 km 1 570 kr 
Zon 2 175 – 899 km 1 735 kr 
Zon 3  900 km och längre 2 300 kr 

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Nivåerna för inackorderingstillägg föreslås gälla under kalenderåret 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 19 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• De föreslagna summorna för inackorderingstillägg för 2020 antas.  
• Ändringen gäller från och med 2020-03-01. 
----- 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist  
Carola Hultin 
Linnea Pedersen  
Christina Björk 
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KS-20/00047 § 21 
 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem samt 
pedagogisk omsorg    
 
Bakgrund  
Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem samt pedagogisk 
omsorg behöver revideras. 
 
Ändringar finns markerade i bilaga.  

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Gäller tillsvidare 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pe-

dagogisk verksamhet antas. 
− Maxtaxans avgifter revideras årligen i enlighet med Skolverkets rekom-

mendationer  
 
Yrkande 
Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar att ärendet återremitteras till verksamheten 
för redaktionella ändringar. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sam-
manträde 2020-03-17. 
 
Ordförande ställer proposition på utbildnings- och omsorgsutskottets förslag 
och Lars-Åke Holmgrens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Lars-Åke Holmgrens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för taxor och avgifter, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Ärendet återremitteras till verksamheten för redaktionella ändringar.  
• Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-17 
----- 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Maria Eriksson 
Sofi Fransson 

  



 NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 33(34) 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Kommunstyrelsen/200204.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00082 § 22 
 
Riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet gäl-
lande barn 1 - 5 år  
 
Bakgrund  
Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem samt pedagogisk 
omsorg behöver revideras. 
 
I bilagan finns ändringar markerade.  

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Revideras årligen 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− De föreslagna riktlinjerna antas. 
 
Yrkande  
Gunnar Broström (V) yrkar att ärendet återremitteras till verksamheten i av-
vaktan på behandling av inlämnad motion från Vänsterpartiet samt för red-
aktionella ändringar. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens samman-
träde 2020-03-17. 
 
Ordförande ställer proposition på utbildnings- och omsorgsutskottets förslag 
och Gunnar Broströms förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar en-
ligt Gunnar Broströms förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet 1-5 år, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 21 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Ärendet återremitteras till verksamheten i avvaktan på behandling av in-

lämnad motion från Vänsterpartiet samt för redaktionella ändringar. 
• Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-17 
----- 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Maria Eriksson 
Sofi Fransson 
 



 NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 34(34) 
Kommunstyrelsen 2020-02-04 

 
 

https://nkadm.sharepoint.com/sites/Kansli/Delade dokument/Ina och Sofie/Hemsida 2020/Kommun och politik/Protokoll - att rensa när klart/Kommunstyrelsen/200204.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 
 
  

KS-20/00083 § 23 
 
Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet gäl-
lande barn 6–13 år 
 
Bakgrund  
Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet behöver revide-
ras. 
 
I bilagan finns ändringar markerade.  

 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
Revideras årligen. 

 
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
− De föreslagna riktlinjerna antas. 
 
Yrkande  
Gunnar Broström (V) yrkar att ärendet återremitteras till verksamheten i av-
vaktan på behandling av inlämnad motion från Vänsterpartiet. Ärendet åter-
upptas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-17. 
 
Ordförande ställer proposition på utbildnings- och omsorgsutskottets förslag 
och Gunnar Broströms förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar en-
ligt Gunnar Broströms förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer, aktbilaga 
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2020-01-21 § 22 
 
Kommunstyrelsens beslut 
• Ärendet återremitteras till verksamheten i avvaktan på behandling av in-

lämnad motion från Vänsterpartiet. 
• Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-17 
----- 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 
Beatrice Bergqvist 
Maria Eriksson 
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