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Kommunfullmäktige 2021-04-26   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 26 april kl. 18:00-20:00 
 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 

  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 
 

Utses att justera Lena Brännström och Mikael Lindfors      Paragrafer:      1-22 
 

Justeringens plats o tid Kommunkontoret måndag den 3 maj kl. 13:00  

 
 
Underskrift Sekreterare ................................................................................................ 

  Ingela Lidström 

   
 Ordförande ................................................................................................ 

  Sam Venngren 

    
 Justerande ................................................................................................. 

 Lena Brännström                       Mikael Lindfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2021-04-26 

Anslaget uppsatt  2021-05-04 Anslaget nedtages 2021-05-26 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

Underskrift.................................................................................................................................. 

Ingela Lidström 
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 

§               §               §              § 
ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 

Mikael Lindfors  S N         

Jeanette Berggren  S N         

Anna Lidén  S N         

Mattias Degerman  S N         

Emma Lindfors      S N         

Sam Venngren  S N         

Staffan Hjelte  S N         

Lina Hjelte  V N         

Bo-Martin Alm  C N         

Jörgen Andersson  C N         

Håkan Jansson  KD N         

Lars-Åke Holmgren  KD N         

Lena Brännström  KD N         

Tesfa Gudeta  KD N         

Jennie Thorgren  L N         

Andreas Landin  L N         

            

Antal närvarande ledamöter   16         

Antal frånvarande ledamöter   -         
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 § 1 

 

Inledning och öppnande av sammanträdet 
 

Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, 

tjänstepersoner, media samt åhörare välkomna till dagens sammanträde 

och förklarar detsamma för öppnat. 
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 § 2 

 

Arbetsordning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Arbetsordningen godkänns. 

----- 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 5(28) 
Kommunfullmäktige 2021-04-26   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00513 § 3 

 

Val av protokolljusterare 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Till protokolljusterare utses Lena Brännström (KD) och Mikael Lind-

fors (S) med Håkan Jansson (KD) och Emma Lindfors (S) som ersät-

tare. 

----- 
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KS-21/00215 § 4 

 

Årsredovisning för 2020 års räkenskaper och förvaltning för 
Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

1. Årsredovisning 2020 

Redogörelse för 2020 års räkenskaper och förvaltning redovisas enligt 

särskild bilaga. 
 

2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till resultatutjämnings-

reserven (RUR). Tidigare år har maximal avsättning beslutats. 
 

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2020 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 

rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovis-

ningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som 

fullmäktige beslutat om i årsbudget. 
 

4. Granskning av 2020 års verksamhet 

Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2020 lämna en redo-

görelse för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning över 

genomförda revisionsinsatser presenteras. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2021 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-01 § 27 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 48 

Årsredovisning 2020, bilaga 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 72 

Granskning av årsredovisning, bilaga 

Revisionsberättelse, bilaga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Årsredovisning för 2020 godkänns. 

• Avsättning till resultatutjämningsreserven är ej möjlig för verksam-

hetsåret 2020. 

• Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämn-

derna och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

• Revisorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten antas. 

• Återstående medel, av de för år 2019 erhållna medel från Tillväxtver-

ket, till projektet Företagsklimat påverkade 2019 års resultat positivt  
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 § 4 forts. 

 

med 2 148 tkr. Medlen var inplanerade att arbetas upp under  år 2020. 

Med anledning av pandemin har endast 808 tkr hunnit arbetas upp. 

Resterande 1 340 tkr vill verksamheten i stället få använda under år 

2021. Om kommunens resultat blir negativt år 2021 på grund av under-

skott i projektet Företagsklimat återställs inte underskottet i balanskra-

vet till den del underskottet avser projektet, dock maximalt 1 340 tkr. 

• Årets underskott, -30,6 Mnkr, beror i sin helhet på inlösen av delar av 

ansvarsförbindelsens pensionsskuld. Inlösen har skett med 32 Mnkr, 

vilket med tillhörande löneskatt blir 39,8 Mnkr. Med anledning av 

kommunens starka ekonomiska ställning och vad underskottet beror på 

kommer inte årets underskott att återställas i balanskravet. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 8(28) 
Kommunfullmäktige 2021-04-26   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-21/00500 § 5 

 

Val av ersättare i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 

 

Bakgrund 

Mattias Degerman (S), som tidigare var ersättare, har utsetts till ordinarie 

ledamot i stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum. Kommunfullmäktige har att 

utse ny ersättare. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För perioden 2021-04-27—2022-12-31 utses Bengt Söderberg (S) till 

ersättare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Bengt Söderberg 

Norsjö skidlöparmuseum 

Ingela Lidström 
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 § 6 

 

Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrel-
sen 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående med-

borgarförslag ska delges kommunfullmäktige. 

 

Medborgarförslag  

KS-20/01476   

Padelhall i anslutning till gaveln på ishallen 

 

Beslut 

Byggande av padelhall i kommunal regi ses inte som ekonomiskt genomför-

bart. Verksamheten kommer att utreda möjligheten att anpassa en av tennispla-

nerna vid simhallen för padel. 

Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

 

KS-20/01237  

Ny utfart Norsjö Återvinningscentral (ÅVC) – nedre planet 

 

Beslut 

Anläggande av en ny utfart i den nedre sektionen av ÅVC:n är inte helt själv-

klart på grund av gällande detaljplan. 

En total översyn av körriktningar m.m kommer att genomföras under 2021 och 

i samband med detta hoppas teknikavdelningen kunna vidta en rad förbättrande 

åtgärder ungefär i linje med medborgarförslaget. 

Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

 

KS-21/00001 

Skridsko-, gång- och cykelbana på Norsjön 

 

Beslut 

Avslag 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

---- 
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KS-21/00318 § 7 

 

Delgivning 

 

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 

KS-21/00318 Internkontroll 2020 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

----- 
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KS-20/01624 § 8 

 

Tillämpningsanvisningar och avgifter för matabonnemang 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Eva Bergström 

 

Idag finns matabonnemang i tre nivåer: Lunch, 7 dagar per vecka, middag 7 

dagar per vecka eller lunch och middag 7 dagar per vecka. Då matabonnemang 

är en biståndsbedömd insats medger dessa nivåer ingen individuell prövning. 

Därför föreslår verksamheten att matabonnemanget ska bedömas enligt be-

hovsprövning till antal portioner/vecka. Beslut om matabonnemang blir då an-

tal portioner enligt det behov som den enskilde bedöms ha. Vad gäller giltig 

frånvaro står verksamheten fast vid att enda giltiga orsak är sjukhusvistelse, då 

ett abonnemang redan har en reducerad taxa med syfte att administrationen ska 

vara minimal och med möjligheten att planera. Verksamheten föreslår dock att 

det ska vara möjligt att pausa abonnemanget tillfälligt vid en frånvaro längre än 

5 dagar men maximalt 30 dagar i följd. Vid längre frånvaro uppmanas den en-

skilde att avsluta abonnemanget och göra en ny ansökan. 

 

Ändringen är gjord i Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgen, där-

till är små ändringar inför 2021 gjorda. 

 

Avgifter 

Detta innebär att även avgifter för matabonnemang behöver förändras. Verk-

samheten föreslår ett nytt avgiftssystem, där en grundavgift – kallad abonne-

mangsavgift – tas ut för administration och distribution. Denna avgift debiteras 

alltid i sin helhet till alla som har ett matabonnemang, oavsett antal portioner 

per månad. Avgiften tas ut även vid giltig frånvaro eller när abonnemanget är 

tillfälligt pausat. Därtill föreslår verksamheten en portionskostnad. Med en 

grundavgift som är samma för alla, oavsett antal portioner blir den totala port-

ionskostnaden inklusive abonnemangskostnad lägre ju större antal portioner 

man har per månad. För ett abonnemang med 14 portioner per vecka (lunch 

och middag alla dagar) blir totalkostnaden densamma som enligt tidigare beslu-

tad avgift för 2021. 

 

Verksamheten föreslår 

- Att matabonnemang kan beslutas till det exakta antal portioner/vecka som 

bedöms vid behovsprövning 

- Att abonnemangsavgift bestäms till 220 kronor/månad 2021. 

- Att portionskostnad bestäms till 43 kronor/portion för 2021. 

- Att ändringar i tillämpningsanvisningar för avgifter godkänns 

o Matabonnemang kan pausas vid frånvaro med minst 5 dagar och max 

30 dagar i följd. 

o Abonnemangsavgift för matabonnemang är fast och debiteras oavsett 

frånvaro/paus i abonnemang. 
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 § 8 forts. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Tillämpningsanvisning och avgift gäller från och med 1/1 2021 och tillsvidare 

med årlig revidering. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter omsorg, Norsjö kom-

mun, enligt bilaga 1, godkänns. 

- Ny taxa för matabonnemang 2021, enligt bilaga 2, antas. 

 

Yrkanden 

Jennie Thorgren (L) yrkar att ändringen sker från och med 2021-06-01. 

 

Mikael Lindfors (S) bifaller yrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande 

ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Jennie Thorgrens 

tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Tillämpningsanvisningar, bilaga 1 

Taxa för matabonnemang 2021, bilaga 2 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-01-18 § 5 

Kommunstyrelsen 2021-02-02 § 30 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter omsorg, Norsjö kom-

mun, enligt bilaga 1, godkänns. 

• Ny taxa för matabonnemang 2021, enligt bilaga 2, antas. 

• Ändringen av avgiften gäller från och med 2021-06-01. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protokollet skickas till 

Eva Bergström 

Lena Lindahl 

Jens Lidberg  

 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 13(28) 
Kommunfullmäktige 2021-04-26   

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-20/01384 § 9 

 
Riktlinjer för trygghetsboende 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson Eva Bergström 

 

Norsjö kommuns riktlinjer för trygghetsboende är i behov av revidering, då an-

givet driftsbidrag som fastighetsägare kan ansöka om upphörde gälla  

2020-12-31. Nivåer för driftsbidrag beslutas för en treårsperiod. Nivåerna för 

perioden 2021-01-01-2023-12-31 föreslås vara densamma som föregående 

treårsperiod. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Driftsbidrag gäller från och med 2021-01-01 till och med 2023-12-31. Riktlin-

jerna revideras i övrigt vid behov. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Revidering av riktlinjer för trygghetsboende antas, och beslutas gälla från 

och med 2021-01-01. 

 

Yrkande 

Mikael Lindfors (S) och Lena Brännström (KD) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för trygghetsboende, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-01-18 § 6 

Kommunstyrelsen 2021-02-02 § 31 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Revidering av riktlinjer för trygghetsboende antas, och beslutas gälla från 

och med 2021-01-01. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eva Bergström 

Norsjölägenheter AB 
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KS-21/00010 § 10 

 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvar-
tal 4 2020  
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteman är verksamhetschef Eva Bergström.  

 

Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal 

rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från be-

slutsdatum. Rapportering görs till inspektionen för vård och omsorg (IVO) på 

individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad 

form.  

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2020 kvartal 4 fanns 

det fyra LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader. 

   

LSS - Kontaktperson resursbrist, två personer.  

LSS - Daglig verksamhet, två personer  

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-01-18 § 7 

Kommunstyrelsen 2021-02-02 § 32 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Rapporten godkänns. 

----- 
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KS-20/01280 § 11 

 

Motion - Utred förutsättningarna för nya skoltider och ändrade tid-
tabeller för linjetrafik och skolskjuts 

  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

En motion har inkommit med förslag om att tillsätta en arbetsgrupp för att se 

över förutsättningarna för en skoldag med utökade ramtider för elever. Effekter 

av tidtabellförändringar för kollektivtrafiken ska samtidigt utvärderas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Utifrån yttrandet avslås motionen. 

 

Yrkande 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande, bilaga 

Motion, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-01-18 § 12 

Kommunstyrelsen 2021-02-02 § 35 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utifrån yttrandet avslås motionen. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Lars-Åke Holmgren 

Camilla Hedlund 
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KS-21/00328 § 12 

 

Interpellation – Extra statsbidrag till äldreomsorgen 

 

Bakgrund 

Lars-Åke Holmgren (KD) har inlämnat en interpellation till ordförande i ut-

bildnings- och omsorgsutskottet angående extra statsbidrag till äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2021-03-16, bilaga 

Svar, bilaga 

 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors (S) läser upp utbildnings- och 

omsorgsutskottets ordförande Magnus Erikssons (S) interpellationssvar. I öv-

rigt sker debattinlägg vartefter interpellationen förklaras besvarad och över-

läggningen avslutad. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Lars-Åke Holmgren 

Magnus Eriksson 
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KS-21/00451 § 13 

 

Interpellation – Introduktionsprogram inom omsorgen 

 

Bakgrund 

Håkan Jansson (KD) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ord-

förande angående introduktionsprogram och språkombud. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2021-04-09, bilaga. 

Svar, bilaga 

 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors (S) besvarar interpellationen. 

I övrigt sker debattinlägg vartefter interpellationen förklaras besvarad och 

överläggningen avslutad. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Håkan Jansson 

Mikael Lindfors 
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KS-21/00278 § 14 

 

Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2020 

 

Bakgrund 

Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2020 har 

upprättats. Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovis-

ning samt uppföljning av nämndens styrkort. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-02-16 att godkänna verksamhets-

berättelsen och överlämna den till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnden 2021-02-16 § 2 

Verksamhetsberättelse, bilaga. 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 46 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Nilsson 

Miljö- och byggnämnden 

Tina Lundgren 
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KS-21/00279 § 15 

 

Sotningstaxa 2020 

 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Skorstensfejarmästares 

Riksförbund publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 

2020 kommer sent eftersom avtalsrörelsen försköts på grund av pandemin. 

Berörda kommuner uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna uti-

från indexet. 

 

Sotningsindex 2020 gäller från och med 2021-05-01. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-02-16 att föreslå kommunfull-

mäktige fastställa sotningstaxa enligt bilaga. 

 

Beslutsunderlag 

Beräkning av sotningstaxa 2020, bilaga 

Miljö- och byggnämnden 2021-02-16 § 6 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 47 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Sotningstaxa enligt bilaga fastställs. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Nilsson 

Miljö- och byggnämnden 
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KS-21/00299 § 16 

 

Årsredovisning Trepartens renhållningsnämnd 2020 

 

Bakgrund 

Förslag till årsredovisning för trepartens renhållningsnämnd 2020 har upp-

rättats.  

 

Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2021-03-09 att godkänna årsredo-

visningen och överlämna den till kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Upprättad årsredovisning godkänns. 

 

Yrkande 

Mattias Degerman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Trepartens renhållningsnämnd 2021-03-09 § 6 

Årsberättelse, bilaga. 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 48 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättad årsredovisning godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-21/00169 § 17 

 

Policy för styrdokument  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson:  Elisabeth Karlsson. 

Norsjö kommun har ett antal interna styrdokument som styr hur kommunen 

ska genomföra de uppdrag som regleras i lagar eller lokalt fattade målbeslut. 

 

Allmänna utskottet har 2013-12-17 § 201 antaget ett dokument om rangord-

ning av styrdokument i kommunen. För att förenkla för dem som ska upp-

rätta interna styrdokument samt att förtydliga skillnader på mål- och regel-

dokument har en ny policy tagits fram av personalenheten. Syftet är att den 

nya policyn ska vara vägledande för dem som ska upprätta nya eller revidera 

befintliga styrdokument samt att ange i vilken instans dokumenten ska an-

tas. 

 

Norsjö kommuns interna styrdokument bör utöver detta ha en enhetlig lay-

out där det klart framgår när dokumentet är antaget, ändrat och vilken be-

slutsinstans som antagit det. Mall för detta finns med i det förslag till policy 

för styrande dokument som här presenteras. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Policy gäller tills vidare. 

 

Beslutsunderlag 

Policy för styrdokument, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 26 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 49 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättad policy godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunens ledningsgrupp 
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KS-21/00223 § 18 

 

Nybyggnation av fiberförbindelse för kapacitet och redundans 
 

Bakgrund  

Beredande tjänstepersoner: Roger Öhlund och Ingrid Ejderud Nygren 

 

Norsjö kommun äger fibernät inom Norsjö kommuns geografi, det så kal-

lade stadsnätet. Norsjö kommun driver för närvarande två bredbandsprojekt. 

Genom dessa byggs nya kundanslutningar som kopplas till stadsnätet.    

 

Stadsnätet utgör samhällskritisk infrastruktur. Förutom att möjliggöra fler 

anslutningar har Norsjö kommun ansvar för att säkerställa kvalitet, kapacitet 

och redundans i nätet för att svara mot kunders och myndigheters krav på 

standard samt lagkrav kopplade till denna infrastruktur.   

 

Stadsnätet ingår även som en central del i Norsjö kommuns etablerings-

främjande arbete.  

 

IT-avdelningen ser samordningsvinster mellan behov kopplade till pågående 

bredbandsprojekt för fler kundanslutningar och de behov som finns av att 

förstärka kapacitet och redundans utifrån beställar- och lagkrav. IT-

avdelningen har identifierat de sträckor där samordningsvinster sammanfall-

ler tydligast och där samordning därmed bedöms ge störst vinst.    

 

Behoven tillgodoses bäst genom investering i en egen markförlagd fiberför-

bindelse sträckan Bjursele – Holmträsk – Bastuträsk samt att förbinda denna 

sträcka norrut mot Norsjö kommuns fibernät norr om Skellefteälven. 

 

Ekonomi  

De föreslagna investeringarna är kostnadsberäknade till 10,4 miljoner kro-

nor vilket innebär årliga kapitalkostnader om 490 600 kronor.  

Samtidigt möjliggörs årliga besparingar om 231 000 kronor samt ökade 

intäkter beräknade till 590 000 kronor. Intäktsberäkningen baseras på de 

idag kända avtal och intresseanmälningar för anslutning som finns.  

Investeringen beräknas ge ett förbättrat resultat om 330 000 kronor.  

 

Finansiering föreslås ske genom att nyttja 588 000 kronor från pågående 

bredbandsprojekt samt ett tilläggsanslag om 9 812 000 kronor.   
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

För att ta tillvara de samordningsvinster som beskrivs och för beredskap in-

för nya beställar- och lagkrav måste arbete med föreslagna investeringar in-

ledas snarast. Under 2021 måste vissa åtgärder vara vidtagna, det gäller 

bland annat inkoppling av kundanslutningar i bredbandsprojekten vilket är 

krav för att beviljat bredbandsstöd ska betalas ut. Det finns även andra åt-

gärder som måste vara vidtagna under 2021.   
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 § 18 forts. 

 

På grund av handläggningstidernas längd har tillstånd förknippade med ge-

nomförandet redan sökts även om finansiering inte finns beslutad. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Norsjö kommun genomför ovan beskrivna investering.  

- Norsjö kommun finansierar investeringen med totalt 10 400 000 kronor.  

- 588 000 kronor belastar pågående bredbandsprojekt. 

- Tilläggsbudget beviljas med 9 812 000 kronor.  

- 9 812 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

- 588 000 kronor påföres projekt I1818 ”Kapacitetsökning 218 stadsnät”. 

- 9 812 000 kronor påföres projekt I2116 ”Fiberförbindelse Bjurträsk Bastu-

träsk m.m” 

- Till beslutsattestant för projekt I2116 utses IT-chef med kommunchef som 

ersättare. 

- Ansvarsområde för projekt I2116 fastställs till 210 ”kommunledningskontor”. 

 

Yrkande 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens utlåtande, bilaga 

Kostnadsberäkning för investering, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 35 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 54 

Investeringsäskande, bilaga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Norsjö kommun genomför ovan beskrivna investering.  

• Norsjö kommun finansierar investeringen med totalt 10 400 000 kronor.  

• 588 000 kronor belastar pågående bredbandsprojekt. 

• Tilläggsbudget beviljas med 9 812 000 kronor.  

• 9 812 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• 588 000 kronor påföres projekt I1818 ”Kapacitetsökning 218 stadsnät”. 

• 9 812 000 kronor påföres projekt I2116 ”Fiberförbindelse Bjurträsk Bastu-

träsk m.m” 

• Till beslutsattestant för projekt I2116 utses IT-chef med kommunchef som 

ersättare. 

• Ansvarsområde för projekt I2116 fastställs till 210 ”kommunledningskontor”. 

----- 

Protokollet skickas till 

Roger Öhlund, Ingrid Ejderud Nygren, Eleonore Hedman, Elin Andersson, 

Tina Lundgren   
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KS-21/00216 § 19 

 

Utdelning från Norsjölägenheter AB avseende år 2020 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Enligt ägardirektiven ställer Norsjö kommun marknadsmässiga avkastnings-

krav på bolaget. Värderegleringen regleras i Lag (2010:879) om allmännyt-

tiga kommunala bostadsaktiebolagsrätt.  

 

3 § ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får 

under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på 

det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit 

till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av 

den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med till-

lägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får 

dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för 

föregående räkenskapsår.” 

 

Enligt samma lag anges även specifika direktiv där begränsningen i värdeö-

verföringen inte behöver gälla. Detta medför att utdelningens storlek som 

lägst uppgår till 40 295 kr för verksamhetsåret 2020. 

 
                                            Beräkning lägst föreslagen utdelning för år 2020: 
  

 

 

 

 

 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2021 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Uppdra till Norsjölägenheter AB:s styrelse att besluta om utdelning till 

Norsjö kommun motsvarande lägstanivå för verksamhetsåret 2020. 

 

Tilläggsyrkande 

Mattias Degerman (S) yrkar följande tillägg:  Efter korrigering i Norsjölä-

genheter AB:s årsbokslut fastställs utdelningen till 42 295 kronor 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordförande 

ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Mattias Deger-

mans tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yr-

kandet. 

Genomsnittlig statslåneränta 2020 -0,09 % 
Tillägg 1 procentenhet 1,00 % 
  0,91 % 
  
Aktiekapital 4 428 000 kr 
  
Lägst utdelning för 2020 40 295 kr 
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 § 19 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 49 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 66 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Uppdra till Norsjölägenheter AB:s styrelse att besluta om utdelning till 

Norsjö kommun motsvarande lägstanivå för verksamhetsåret 2020. 

• Efter korrigering i Norsjölägenheter AB:s årsbokslut fastställs utdel-

ningen till 42 295 kronor. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman  

Tina Lundgren  

Jonas Johansson  

Mattias Degerman 
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KS-21/00214 § 20 

 

Ombudgetering av medel ur 2020 års budget till 2021 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa omständig-

heter, anslag överföras till kommande redovisningsår. Överföringen, som 

behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid underställas kommun-

fullmäktige för prövning. 

 

Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild 

prövning. I budget 2021 finns en (1) miljon kronor avsatta för ombudgete-

ringar på driften. Enligt tidigare politiskt beslut ska nämnden redovisa över-

skott för att ombudgetering av driftmedel ska vara möjlig. 

 

När det gäller äskanden om ombudgetering av investeringsanslag från ett år 

till ett annat ska kommunfullmäktige enligt politiskt beslutad ”Hantering av 

investeringsbudget” vara restriktiv i bedömningen och endast bifalla ytterst 

angelägna ombudgeteringar. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2021 

 

Beslutsunderlag 

Ombudgeteringar, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-01 § 25 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 47 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 70 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ombudgeteringarna godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-21/00224 § 21 

 

Direktiv för budget 2022 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Budgetberedningen ska vid några sammanträden under perioden februari 

till maj utarbeta förslag till budgetramar för 2022 och plan för 2023 och 

2024. Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv för det 

fortsatta arbetet tagits fram. I budgetberedningen uppdateras bilagan lö-

pande när nya skatteprognoser presenteras under vårens budgetarbete. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till direktiv för budget 2022 samt plan 2023-2024, aktbilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-03-01 § 26 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 50 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 71 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Direktiv för budget 2022 godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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 § 22 

 

Avslutning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträ-

det för avslutat. 

----- 

 

 

 


