
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö 

måndag den 26 april 2021 kl. 18.00.  

 

Partigrupperna samlas måndag den 26 april kl. 17.00 på Medborgarhuset. 

 

Frånvaro ska anmälas till Ingela Lidström, tel. 0918-141 16. Inkallande av 

ersättare sker i första hand från kansliet.  

 

Under rådande omständigheter har partiernas gruppledare enats om att fullmäktige 

reducerar antalet ledamöter till hälften.  

 

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND 

Allmänheten ges tillfälle att kl. 18:00 och längst fram till kl. 19:00 ställa frågor 

rörande kommunens årsredovisning som omfattar den bedrivna verksamheten 

under föregående år. Årsredovisningen finns att läsa på anslagstavlan på 

kommunens hemsida www.norsjo.se 

 

 

 

Ä r e n d e n: 

 

1. Inledning och öppnande av sammanträdet  

 

2. Upprop   

 

3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare, justering sker  

  måndag den 3 maj kl. 13:00 

 

4. Arbetsordning 

 

5. Årsredovisning för 2020 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö kommun 

  KS § 72/21 

 

6. Val av ersättare i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 

 

7. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen 

 

8. Delgivning 

 

9. Tillämpningsanvisningar och avgifter för matabonnemang 

  KS § 30/21 

 

10. Riktlinjer för trygghetsboende 

  KS § 31/21 



 

11. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

        stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2020 

  KS § 32/21 

 

12. Motion – Utred förutsättningarna för nya skoltider och ändrade tidtabeller för 

  linjetrafik och skolskjuts 

  KS § 35/21 

 

13. Interpellation – Extra statsbidrag till äldreomsorgen 

 

14. Interpellation – Introduktionsprogram inom omsorgen 

 

15. Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2020 

  KS § 46/20 

 

16. Sotningstaxa 2020 

  KS § 47/21 

 

17. Årsredovisning Trepartens renhållningsnämnd 2020 

  KS § 48/21 

 

18. Policy för styrdokument 

  KS § 49/21 

 

19. Nybyggnation av fiberförbindelse för kapacitet och redundans  

  KS § 54/21 

 

20. Utdelning från Norsjölägenheter AB avseende år 2020 

  KS § 66/21 

 

21. Ombudgetering av medel ur 2020 års budget till 2021 

  KS § 70/21  

 

22. Direktiv för budget 2022 

  KS § 71/21 

 

 

23. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till 

  behandling   

 

 

Norsjö 2021-04-16 

 

Sam Venngren   

Kommunfullmäktiges ordförande  

 


