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 § 50 

 

Dagordning 
 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

 

Tillkommer 

- Ungdomsinitiativ – Isbana för bilar och a-traktorer 

- Ungdomsinitiativ – Hoppark 

- Ungdomsinitiativ – Badplatsen i Norsjö 

- Ungdomsinitiativ – Nytt och roligare badhus 

 

Utgår 

- Sjukfrånvaro 

- Personalförsörjning 

 

----- 
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KS-21/00416 § 51 

 

Ekonomisk rapport 
 
Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman och Elin Andersson 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med mars 

2021 för verksamhetsområdet kommunledningskontor samt februari 

2021 för verksamhetsområdet kommunal utveckling. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00395 § 52 

 

Yttrande över regional livsmedelsstrategi - Mer mat från 
Västerbotten 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Ingrid Ejderud Nygren. 

 

Norsjö kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över den regionala 

livsmedelsstrategin som Region Västerbotten för närvarande tar fram.  

Livsmedelsstrategins övergripande mål är en att skapa en ökad efterfrågan 

och produktion av livsmedel från Västerbotten. Strategin ska också bidra till 

måluppfyllelse i den nationella livsmedelsstrategin och den regionala 

utvecklingsstrategin. 

 

Tidigare i år har ett tjänstemannaförslag skickats ut och närmare 40 personer 

och organisationer har gett inspel. Efter bearbetning av de då inkomna 

synpunkterna har omarbetning skett vilket resulterat i den formella 

remissversion som nu gått ut till ett begränsat antal organisationer främst 

myndigheter och intresseorganisationer.  

 

Synpunkter på förslaget till regional livsmedelsstrategi behöver inkomma 

till Region Västerbotten senast den 23 april. 

 

De frågeställningar som önskas besvarade är: 

- Målen; Är det rätt mål, finns verktyg på regional och lokal nivå att 

arbeta med dem 

- Insatserna; Är det rätt insatser för att nå målen, saknas viktiga 

insatsområden 

- Nuläge; Beskriver texterna i strategin förutsättningarna och nuläget i 

Västerbotten på ett korrekt sätt 

- Bidra; Inom vilka insatsområden vill och kan vi (Norsjö kommun) delta 

i arbetet med förverkligande av strategin 

 

Tillväxtavdelningen har ställt sig till förfogande för att ta fram ett yttrande 

och i samråd med kommunchef Eleonore Hedman ansvara för att det lämnas 

in till Region Västerbotten. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Norsjö kommun yttrar sig om den regionala livsmedelsstrategin. 

• Tillväxtavdelningen får i uppdrag att skriva yttrandet. 

• Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att lämna in yttrandet. 

----- 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman, Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-20/01516 § 53 

 

Yttrande avseende fördelning av bygdemedel 2021 – 
föreningsdelen 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Årets fördelning av bygdemedel för Norsjö kommun uppgår till 1 176 493 

kronor. I handlingsplanen har kommunstyrelsen fastställt att 38% ska 

tilldelas näringslivsbefrämjande åtgärder och 62% främjande av 

kommunens föreningsliv vilket innebär att 729 425 kronor ska fördelas till 

föreningar.  

Inkomna ansökningar från föreningar och organisationer uppgår till 

sammanlagt 689 158 kronor.  

 

Enligt kommunens handlingsplan ska vid fördelningen stor vikt läggas vid:  

- Investeringar som behövs för samordning, samnyttjande, samarbete 

eller sammanslagning som bidrar till förnyelse och långsiktighet i 

föreningars verksamhet 

- Investeringar som behövs för att bibehålla eller utveckla verksamhet 

med aktiviteter för befintliga och nya målgrupper 

- Medfinansiering av projekt där föreningen söker externa medel 

 

Beslutsunderlag 

Fördelning, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Fördelning av bygdemedel överlämnas till Länsstyrelsen för beslut 

enligt kommunstyrelsens yttrande. 

 

----- 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ingrid Ejderud Nygren 

Länsstyrelsen 
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KS-21/00381 § 54 

 

Pilotprojekt kapabla väktare 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh 

 

Norsjö kommun och Polismyndigheten LPO Skellefteå har en tät och god 

kontakt och samverkar i flertalet av våra verksamheter och med 

folkhälsorådets samtliga forum.  Det finns en samverkansöverenskommelse 

som avser samarbete mellan Polis och Norsjö kommun i syfte att arbeta 

brottsförebyggande, minska brottsligheten och öka tryggheten. Ett av 

fokusområdena är insatser mot tillgreppsbrott såsom inbrott i bostäder, 

sommarstugor, industrier, butiker och andra objekt.   

 

Under 2020 förekom det en våg av inbrott i Norsjö kommun vid två 

omgångar under våren och hösten. Merparten av inbrotten skedd i Norsjö 

samhälle. Sammanlagt var de 21 inbrott i LPO (lokal polisområdet) varav 

vid 14 av inbrotten stals guld. Ingen av inbrotten har klarats upp. Enligt 

polisens underrättelser var det utländska ligor som stod för inbrotten under 

2020. De senaste årens trender kopplat till inbrott i villor/fritidshus i 

Norrlands inland talar starkt för att även 2021 kommer vara brottsdrabbat. 

Att göra bostadsområden i kommunen mindre attraktiva för brottslig 

verksamhet genom ökad uppmärksamhet från boendena i områdena och 

andra aktörer i samhället. Öka kunskap om hur man skyddar sig, vilket 

avskräcker och försvårar för tjuven  

 

I syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också 

trivseln i bostadsområden i Norsjö kommun föreslås därför ett pilotprojekt.  

med fler kapabla väktare (fler ögon) ute i samhällen som kan iaktta och 

underrätta polisen. Samverkan kommer i pilotprojektet att ske mellan Polis 

och Norsjös Räddningstjänst i ett första skede där jourgruppen åker ut när 

polisen inte finns på plats och fått vetskap om att inbrott kan vara på gång 

på orten. Inga ingripande kommer att göras utan det handlar om 

informationsspridning mellan myndigheterna. 

 

Ekonomi  

Det kommer att bli en ökad kostnad för Räddningstjänsten för de gånger de 

rycker ut. En snabb beräkning för den ökade kostnaden vid faktisk 

utryckning är max 42 000 tkr för hela projekttiden och en tilläggsbudget 

behöver därför avsättas.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Insatser i pilotprojektet ska genomföras under året 2021, se bilaga. 
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 Forts. § 54 

 

Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Pilotprojektet godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren  

Bo Sandström   

Göran Josefsson  

Elin Nilsson  

Mari-Louise Skogh 

Elin Andersson  
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KS-21/00386 § 55 

 

Uppföljning av de prioriterade folkhälsomålen 2020 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh 

 

Redovisning från verksamheterna om genomförda aktiviteter kring de 

prioriterade folkhälsomålen ska rapporteras till folkhälsorådet varje år. 

Folkhälsorådet ska avrapportera till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i form av uppföljning av insatser och aktiviteter kring 

de prioriterade målområdena. 

 

Utifrån kartläggningar och invertering av behov kom folkhälsorådet fram till 

följande målområden att arbeta extra med under 2019–2023:  

- Det tidiga livet villkor  

- Arbete, arbetsförhållanden, arbetsmiljö  

- Levnadsvanor  

- Psykisk hälsa 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Prioriterade mål gäller för perioden 2019-2023 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens rapportering av insatser och aktiviteter (bilaga). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Uppföljningen av aktiviteter och insatser kring de prioriterade 

folkhälsomålen 2020 godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mari-Louise Skogh  

Folkhälsorådet  

Hälsocentralen  

Folktandvården 
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KS-21/00345 § 56 

 

Förnyelse av arrendeavtal för Storgatan 35 (Sjukstugan 1) 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Mari Johansson  

 

På fastigheten Sjukstugan 1 (Storgatan 35) finns det en byggnad där det 

tidigare bedrivits kioskverksamhet (Uffes kiosk). Verksamheten lades ner 

för cirka 10 år sedan och har sedan dess stått tom. Byggnaden har under 

denna tid bytt ägare. Den nya ägaren är bosatt i Skellefteå. Byggnaden står 

på ofri grund och det senaste markarrendeavtalet har löpt ut. Marken ägs 

av Norsjö kommun.  

 

Byggnaden på fastigheten Sjukstugan 1 kommer inom kort att hyras ut av 

den nuvarande ägaren till ett företag. Den nya verksamheten som planeras 

är inom grön näring och förhållandevis innovativ. Liknande verksamheter 

finns, främst i södra Sverige. Den planerade verksamheten är ekologisk 

och därav också helt giftfri. Enligt utsago ställer sig Länsstyrelsen, LRF 

och Almi väldigt positiv till denna satsning.   

Verksamheten har potential att växa och enligt samtal med bygg- och 

miljöavdelningen finns även möjlighet att bygga ut fastigheten. 

Hyresgästen ser det inte som en omöjlighet att i framtiden förvärva 

byggnaden och eventuellt bygga ut. Om det är av den anledningen att 

föredra att hyresgästen då också bör förvärva den del av marken som anses 

skälig för byggnaden bör Norsjö kommun ha en eventuell avstyckning av 

marken i beaktan. 

 

Ekonomi 

Arrendeavgift måste fastställas i samband med upprättande av nytt avtal.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Nytt arrendeavtal föreslås omfatta 15 år. Avtalet bör ha en klausul om 

uppsägning i förtid.   

 

Verksamhetens yttrande 

Tillväxtavdelningen får kontinuerligt frågor om tillgängliga lokaler. 

Företag utvecklas och nya etableras. Tillgången till lokaler är begränsad 

och därför är det angeläget att ta tillvara på alla som finns. Den planerade 

verksamheten är unik för området och tillväxtavdelningen ställer sig 

positiva till verksamheten då den är en del av Norsjös vision ”attrahera, 

rekrytera och behålla arbetskraft”. Med grund av ovanstående information 

föreslår tillväxtavdelningen att det markarrendeavtal som löpt ut förnyas 

med 15 år samt att en klausul bör tilläggas om möjlighet till uppsägningen 

av avtalet, om verksamheten under avtalsperioden har behov av utbyggnad 

och därmed förvärv av mark som anses skälig.  
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 Forts. § 56 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Kommunal utveckling får i uppdrag att upprätta erforderliga 

handlingar. 

• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson  

Mari Johansson 
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KS-21/00385 § 57 

 

Arrendeavtal för anläggning Norsjö 13:79 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson  

Under 2020 utfördes en studie av LTU när det gäller möjlighet att tillvarata 

spillvärme från energiintensiv verksamhet och att effektivt kunna använda 

denna för uppvärmning av byggnader och anläggningar. På Norsjö 

reningsverk planeras utbyte av nuvarande fastbränslepanna mot geoteknisk 

värme så som sjövärme eller bergvärme under 2021. Studien av LTU visade 

att det skulle kunna vara lönsamt att i kombination med sjövärme också 

återvinna spillvärme från ett eller flera mini-datacenter och speciellt då 

gynnsamt för miljön, att kunna ta tillvara på den redan använda energin.  

 

Reningsverket utgör därför ett gemensamt pilotprojekt mellan företaget 

Gassecry och Norsjö kommun för att testa ny teknik och utreda vilka 

möjligheter som detta skulle kunna medföra i en större omfattning. 

Verksamheten ser möjligheter med att utveckla den här typen av 

klimatsmarta uppvärmning för fler ändamål i framtiden om pilotprojektet 

faller väl ut, helt i linje med fokusområdet - Vår miljö. Ett affärsavtal för 

leverans av värme kommer upprättas separat.  

 

Ekonomi  

Arrendeavgiften måste fastställas för avtalet, taxa för anläggningsarrende 

saknas i dagsläget, lämpligt bör vara samma taxa som vid villabebyggelse 

på övrig mark - 15 år 10 kr/m²   

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

För att den del av utrustningen som kommunen behöver för att kunna 

tillgodogöra sig spillvärme från anläggningen ska räknas vara lönsam 

föreslås ett arrende på 15 år. 

 

Beslutsunderlag 

Avtalsförslag – Avtal om anläggningsarrende Norsjö 13:79 (bilaga) 

Avtal Norsjö 13:79 Bilaga 1 – Karta (bilaga) 

 

Verksamhetens förslag till beslut:  

- Att godkänna upprättat förslag till arrendeavtal. 

- Att fastställa arrendeavgiften till 10 kr/m². 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.   

----- 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson, Ingrid Ejderud Nygren, Amanda Rask  
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KS-21/00276  § 58 

 

Medborgarförslag – Grillplatser vid Mollwingbacken 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mats Skogh   

 

Cecilia Falk har kommit med ett förslag att komplettera med fler grillplatser 

vid Mollwingsbacken.  

 

Mollwingbacken med preparerad pulkabacke har blivit ett allt mer attraktivt 

utflyktsmål delvis på grund av rådande pandemi och ett ökat intresse för 

friluftsliv. 

 

Förslaget på att utöka grillplats kommer att genomföras nu i vår med ett nytt 

vindskydd för grillning och eldningsmöjligheter. 

 

Ekonomi  

Utförandet och uppbyggnad av grillplatsen kommer inrymmas i befintlig 

budget. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Genomförs våren 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Medborgarförslaget godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mats Skogh 

Elin Andersson 
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KS-21/00403 § 59 

 

Delegation för marknadsmässig prissättning stadsnät  

 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman  

Norsjö kommuns stadsnätsverksamhet tillämpar avgifter för de externa 

aktörer som hyra svartfiber, transmission, nättariffer eller inplacering av 

kunder utrustning samt kapacitetsförbindelser av det kommunala stadsnätet. 

Avgifterna beror på många olika faktorer såsom avtalens längder, tekniska 

krav, redundansen, SLA-nivåer, annan omfattning och marknadspriser. Det 

är därför inte möjligt att fastställa avgifterna i handlingen för ”Taxor och 

Avgifter” som antas årligen.  

Att behöva lyfta varje förfrågan från extern part till kommunfullmäktige 

innebär mycket långa handläggningstider och sannolik risk för förlorade 

affärer/etableringar. Den tidigare av kommunfullmäktige fastställda 

portavgiften har redan delegerats till kommunstyrelsen och prissättning sker 

på marknadsmässiga villkor (KF 2019-06-23 §55).   

Förslag till förändring  

Stadsnätsverksamheten föreslår att hyra av svartfiber/fiberkapacitet 

fortsättningsvis ska delegeras till kommunstyrelsen samt att 

kommunstyrelsen i sin tur delegerar till IT-chef att fastställa hyra samt 

portavgifter.  

Motivering  

IT-chef ansvarar för att säkerställa stadsnätets kvalitet och säkerhet för såväl 

kommunens egna behov samt för kommunens innevånare och företag. 

Denne har redan idag budget- och personalansvar för verksamheten samt 

innehar den sakinformation som krävs för att ta ställning till lämplig 

prissättning för kommunens bästa.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 55 

  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Fastställande av hyra för svartfiber/fiberkapacitet fastställs utifrån 

marknadsmässiga villkor samt delegeras till IT-chef.  

• Beslut om portavgift delegeras till IT-chef.  

• Delegeringsordningen uppdateras i enlighet med dessa beslut.  

 

Protokollet skickas till  

Roger Öhlund, Tina Lundgren, Siv Bäckström, Ingela Lidström  
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KS-21/00406 § 60 

 

Beslutsattestant och ersättare för IT-organisation 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren 

 

Med anledning av att IT- och kanslienheten delats upp i två separata 

enheter samt att en ny tjänst för IT-chef inrättats behöver beslutsattestant 

och ersättare ändras för IT-enheten. 

 

Beslutsattestant och ersättare föreslås enligt nedanstående. 

   Attestant Ersättare 

Proj. I1616 Områdesnät bredband EU-proj etapp 1 Roger Öhlund Eleonore Hedman 

Proj. I1617 Områdesnät bredband EU-proj etapp 2 Roger Öhlund Eleonore Hedman 

Proj. I1818 Kapacitetsökning 2018 stadsnät Roger Öhlund Eleonore Hedman 

Kst 1158 Kommunnät IT Roger Öhlund Eleonore Hedman 

Kst 1159 IT drift Mona Lindfors Roger Öhlund 

Kst 1164 IT-enhet Roger Öhlund Eleonore Hedman 

Kst 1178 IT-chef Eleonore Hedman Tina Lundgren 

 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Från år 2021. 

 

Allmänna utskottets beslut  

• Beslutsattestant och ersättare fastställs enligt ovanstående lista. 

• Ansvarsområde fastställs till 210, Kommunledningskontor, för kst 

1158 samt för projekten I1616, I1617 samt I1818. 

• Ansvarsområde fastställs till 211, IT (resultatenhet), för kst 1159, 1164 

och 1178. 

 

----- 

 

 

På grund av jäv deltar inte Linda Lidén (S) i handläggningen i detta 

ärende. 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren  

Eleonore Hedman  

Roger Öhlund 

Aina Sjölin Ekman 
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KS-21/00341 § 61 

 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Fullmäktiges presidium ser ett behov av att ändra i kommunfullmäktiges 

arbetsordning på sådant sätt att deltagande på distans kan ske, särskilt mot 

bakgrund av den nu pågående coronapandemin. Kommunallagen säger 

också att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 

fullmäktige har beslutat det (5 kap. 16 § KL). 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordnings nuvarande lydelse av § 10, 

Sammanträde på distans: 

 

”Fullmäktige får inte sammanträda med ledamöter närvarande på distans.” 

 

Förslag till ny lydelse: 

 

”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordförande avgör om 

närvaro får ske på distans.” 

 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 10 Sammanträde på distans, får 

följande lydelse: 

”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordförande 

avgör om närvaro får ske på distans.” 

• Ändringen gäller från och med 2021-07-01. 

 

----- 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Partiernas gruppledare 

Aina Sjölin Ekman 

Ingela Lidström 
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KS-20/00037 § 62 

 

Samråd av Norsjö kommuns översiktsplan 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Nilsson 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04 § 10 att revidering av 

översiktsplan ska påbörjas.  

 

I samband med att medborgardialogerna skulle påbörjas under våren 

inträffade pandemin varför styr- och arbetsgrupp fick tänka om och testa 

digital medborgardialog. Detta gav tyvärr inte några inkommande 

synpunkter varför arbetsgruppen bjöd in/kontaktade speciella grupper och 

genomförde medborgardialog för fördjupningarna av Norsjö och 

Bastuträsk samhällen utomhus i mindre grupper. De grupper som inbjöds 

var; fritids, elevråd, äldre och funktionsnedsättningsrådet, multinations, 

Företagarna Norsjö/Norsjöbygdens företagsförening, besöksnäring/rörligt 

friluftsliv och företagare/allmänhet i Bastuträsk mfl.  

 

Under hösten när medborgardialog skulle hållas gällande den övergripande 

översiktsplanen hann ett möte hållas i Bastuträsk innan 

coronarestriktionerna skärptes och övriga medborgardialoger ställdes in. 

Inbjudan till digital medborgardialog lades ut på hemsida och sociala 

medier, men inget intresse fanns för deltagande. Tidigt samråd har hållits 

med berörda samebyar. 

 

Kommunen har anlitat Tyréns för arbetet med revideringen av 

översiktsplanen och under perioden har de hållit en workshop med 

styrgruppen för att sammanställa kommunens önskemål med planen. 

Kommunens vision ”Världens bästa vardag” samt de sex fokusområden 

som pekats ut: Hög service och gott värdskap, Attrahera, rekrytera och 

behålla arbetskraft, Människan i fokus, En rik och attraktiv fritid, En trygg 

bygd, Vår miljö har arbetats in i planen. 

 

Förslag till samrådshandling levererades vid årsskiftet och vissa ändringar 

föreslogs vid senaste styrgruppsmötet. Efter genomförda ändringar är nu 

planförslaget redo för samråd. 

 

Beslutsunderlag 

Samrådshandling; ”Översiktsplan för Norsjö kommun” 
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 Forts. § 62 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Planförslaget ”Översiktsplan för Norsjö kommun” ställs ut för samråd 

under perioden 2021-05-03 -- 2021-06-30. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Arbetsgruppen (Elin Nilsson, Ingrid Ejderud Nygren, Beatriz Axelsson) 
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KS-21/00431 § 63 

 

Ungdomsinitiativ – Isbana för bilar och a-traktorer 
 

Bakgrund 

Ett ungdomsinitiativ har inlämnats med förslag om att en isbana bör skottas 

upp på Norsjön där ungdomarna kan hålla till med sina bilar och a-traktorer. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 
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KS-21/00432 § 64 

 

Ungdomsinitiativ – Hoppark 
 
Bakgrund 

Ett ungdomsinitiativ har inlämnats med förslag om att inrätta en hoppark 

liknande som den i Vitberget, Skellefteå. Förslaget är att den kan vara vid 

den konstgjorda skidbacken och en downhillpark på Solia. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga) 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 
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KS-21/00433 § 65 

 

Ungdomsinitiativ – Badplatsen i Norsjö 
 
Bakgrund 

Ett ungdomsinitiativ har inlämnats med förslag om att förbättra badplatsen i 

Norsjö bland annat med en flytbrygga och ett hopptorn.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga) 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 
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KS-21/00434 § 66 

 

Ungdomsinitiativ – Nytt och roligare badhus 
 

Bakgrund 

Ett ungdomsinitiativ har inlämnats med förslag om att ett nytt och roligare 

badhus bör byggas. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsinitiativ (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 


