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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Digitalt möte, tisdagen den 24 augusti kl. 08.30 – 11.15  

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Patrick Ström (C) vice ordförande 

 Linda Lidén (S) ersättare för Anna Lidén (S) 

 
  

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Lars-Åke Holmgren, ej tjänstgörande ersättare § 106 - 109 

 Hans Klingstedt, ej tjänstgörande ersättare 

 Inger Johansson, hr-chef § 107-108 

 Mari-Louise Skoogh, avdelningschef kultur § 110-112 

 Beatriz Axelsson, avdelningschef tillväxt § 113 

 

  

  

 
 

Utses att justera Patrick Ström Paragrafer: 106 - 118 

 

Justeringens tid och plats Fredagen den 27 augusti 2021 

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

Aina Sjölin Ekman, sekreterare 

 

 
 ................................................................................................ 

 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Patrick Ström, justerande 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2021-08-24 

Anslaget uppsatt  2021-08-30 Anslaget nedtages 2021-09-21 

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö 

 

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

 Aina Sjölin Ekman 
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KS-21/00855 § 106 

 

Informationsärende - Uppdatering av rekryteringsprocess 
gällande projektledare för sim- och sporthall 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

Rekrytering av projektledare för genomförande av projektet ny- sim och 

sporthall pågår. Vid mötet lämnas information om processen och nuläget i 

rekryteringen samt en kort uppdatering från projektledningsgruppen. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras 

 

----- 
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KS-21/00853 § 107 

 

Sjukfrånvaro 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson. 

 

Information ges om sjukfrånvaron till och med juli månad 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvaro (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 4 
Allmänna utskottet 2021-08-24 

 
 

K:\Protokoll\AU\2021\210824.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-21/00854 § 108 

 

Personalförsörjning 
 

Bakgrund 

HR-chef Inger Johansson redovisar om personalförsörjningen för Norsjö 

kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00847 § 109 

 

Ekonomisk redovisning 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman och Elin Andersson. 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med juli 

2021 för kommunledningskontor samt för kommunal utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska rapporter (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00825 § 110 

  

Information om projektet stärkta bibliotek samt utseende av 
beslutsattestant och ersättare för P2151, Stärkta bibliotek 
2021.08–2022.07 
 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skoog  

 

Norsjö kommun har beviljats medel, 600 000 kr, från Kulturrådet för 

Projektet ”Stärkta bibliotek”.  2021.08–2022.07 

 

Ekonomi  

Totalt erhålls 600 000 kr från Kulturrådet. Bidraget lämnas för perioden 

2021-08-01 2022-07-30. Hela det beviljade bidraget är utbetalt i juli 2021. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

• Till attestant för projekt P2151, Stärkta bibliotek 2021.08–2022.07, 

utse Mari-Louise Skogh med Elin Andersson som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 320 ”Bibliotek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren  

Elin Andersson  

Mari-Louise Skogh  

Berit Enqvist  
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KS-21/00837 § 111 

 

Antagande av reviderat folkhälsopolitiskt program  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh 

 

En revidering av det folkhälsopolitiska programmet är genomförd enligt 

folkhälsorådets beslut 21-03-08 efter att det varit ute på en remissomgång 

bland tjänstemän, politiker, verksamheter, regionen, föreningar och företag.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Folkhälsopolitiska programmet gäller 2021–2025. 

 

Beslutsunderlag 

Folkhälsopolitiskt program (bilaga).  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Reviderat folkhälsopolitiskt program antas. 

• Nästa revidering ska genomföras 2023. 

 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mari-Louise Skogh 

Ekonomi 

Folkhälsorådet 
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KS-21/00660 § 112 

 

Kulturstipendiat 2021 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Berith Enkvist 

 

Norsjö kommun har att utse kulturstipendiat för 2021. Stipendiet, 6 000 kr, 

delas ut vartannat år för att hedra goda kulturinsatser inom kommunen. 

Målgruppen är enskilda personer, grupper, föreningar och organisationer.  

 

Allmänna utskottets beslut 

• Kulturstipendiat för 2021 utses enligt förslag.  

 

----- 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 9 
Allmänna utskottet 2021-08-24 

 
 

K:\Protokoll\AU\2021\210824.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-21/00848 § 113 

 
Informationsärende och beslut om deltagande i projektet: 
Civilsamhällets bidrag till arbetsmarknadspolitiken i tre 
kommuner  
   
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson  

 

Under sommaren har inkommit en förfrågan från Companion och Hela 

Sverige ska leva om att delta i rubricerat projekt. 

 

Eftersom ärendet inkom sent för beredning av ansvarig tjänsteperson 

presenteras projektets syfte, mål och innehåll vid allmänna utskottets 

sammanträde.  

 

Verksamheten tillstyrker deltagande i projektet. 

 

Ekonomi  

Norsjös deltagande sker genom medverkan i styrgrupp, ingen 

medfinansiering krävs.  

 

Allmänna utskottet beslut 

• Norsjö kommun deltar i projektet genom medverkan i projektets 

styrgrupp.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Beatriz Axelsson 
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KS-21/00849 § 114 

 

Antagande av anbud – maskintjänster med olika former av 
markarbeten 2021 

 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors 

 

Upphandling av entreprenad för maskintjänster med olika former av 

markarbeten har utförts. Upphandlingen har inte formellt varit samordnad med 

någon annan myndighet.  

 

Avtalsperiod är 2021-10-01 till 2023-10-31 med möjlighet till 

förlängning med 1 + 1 år. 

X (X) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild 

sammanställning.  

Utvärdering av anbuden har skett tekniska avledningen i 

samråd med upphandlaren. Utvärderingsunderlaget visar vilka 

anbud som uppfyller ställda krav till bästa pris. 

Ekonomi  

Summan av denna upphandling för Norsjö kommun och Norsjölägenheter 

uppgår till ca 2,8 mkr/år varav 1,8 mkr avser beviljade investeringar 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Emma Lindfors 

Amanda Rask 

Elin Andersson 
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KS-21/00567 § 115 

Nyanslutning till kommunalt VA Norsjö 2:40 (Näset 9) 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Amanda Rask 

 

En ansökan har inkommit med en begäran om att ansluta sin fastighet 

Norsjö 2:40 till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten ligger i Byssiken 

i utkanten av Norsjö samhälle som i dagsläget befinner sig utanför område 

för verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Avstånd till 

befintligt verksamhetsområde uppgår idag till ca 500 meter, dit närmaste 

spillvattenledning återfinns. En kommunal vattenledning, som bland annat 

grenas av mot Prästudden, är belägen ca 100 meter från fastigheten, på 

motsatt sida om Rislidenvägen. Trycket i vattenledningen mot Prästudden 

har tidigare varit omdiskuterad i ärende KS-20/00052-1 och enligt tidigare 

tjänsteutlåtande bör inga ytterligare fastigheter anslutas till VA-nätet i 

området, då trycket i ledningen blir för svagt för att kunna garantera 

leverans av vatten till anslutna fastigheterna. Eftersom denna ledning 

levererar vatten till avgreningspunkten till Prästudden kan det inte med 

säkerhet garanteras att en ny anslutning på ledningen inte kommer påverka 

vattenleveransen till övriga fastigheter. Fastigheten saknar även en godkänd 

spillvattenanläggning, vilket är ett krav för påkoppling av vatten. 

 

I vattentjänstlagen och dess förarbeten framgår tydligt att fastighetsägare har 

rätt att ansluta sig till kommunalt va, under förutsättning att fastigheten 

ligger inom va-anläggningens verksamhetsområde och behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Kommunen är därmed inte skyldig att 

tillhandahålla vattentjänster till fastigheten.  

 

Ekonomi 

Beslut om förändrat verksamhetsområde eller ytterligare anslutningar 

utanför verksamhetsområde bedöms kunna få betydande ekonomisk 

påverkan, främst för VA-kollektivet. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, karta verksamhetsområde. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

• Begäran om kommunalt avlopp till fastighet Norsjö 2:40 avslås.  

 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef  

Miljö- och byggchef 
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Verksamhetschef kommunal utveckling 

Avdelningschef teknik 

Filip Forsberg 
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KS-21/00826 § 116 

 

Alm-medalj 2020 
 

Bakgrund 
Fritidsnämnden beslutade 1987-01-29 att ta fram en förtjänstmedalj, Alm-

medaljen. Förtjänstmedaljen är uppkallad efter förre storrännaren Ernst 

Alm, Hemmingen. Ernst Alm, som levde mellan åren 1900 - 1980, är mest 

känd för bedriften att vinna första Vasaloppet 1922. 

 

 Alm-medaljen delas årligen ut till en individuell idrottsprestation med 

speciellt utmärkande karaktär. Den kan även tilldelas en person som 

utgör en del av en lagsport. Om idrottsprestationen innefattar en par-

sport utdelas två (2) Alm-medaljer. Om individuella prestationer utförs 

av personer i helt skilda idrottssammanhang men under samma år, 

utdelas fler än en medalj. 

 Utmärkelsen offentliggörs först den dag som den tilldelas aktuell 

person eller aktuella personer. 

 Den utdelas av allmänna utskottets ordförande vid lämpligt tillfälle året 

efter aktuellt verksamhetsår. Alm-medaljen utdelas vid t.ex. 

Nationaldagen, eventuellt galaevenemang eller vid 

kommunfullmäktiges sammanträde. Tillfället bestäms i samråd med 

mottagaren. 

 De år då idrottsprestationer med speciellt utmärkande karaktär saknas, 

utdelas ej Alm-medaljen. 

 Nomineringar till Alm-medaljen kan komma från medborgare, från 

Norsjö kommuns medarbetare eller från förtroendevalda. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Alm-medalj 2020 delas ut enligt förslag. 

 

----- 
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KS-21/00562 § 117 

 

Återrapport - prognos av årets resultat för Norsjö kommun  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Vid årets första tertialrapport var det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen 

9 035 tkr och -367 tkr för gemensamma nämnder. 

Prognos för årets resultat visade en negativ budgetavvikelse med -4 816 tkr 

(varav -4 426 tkr för kommunstyrelsen och -590 tkr för gemensamma nämnder).  

Enligt prognosen skulle årets resultat således ge ett överskott på 3,6 miljoner 

kronor i stället för 6,16 miljoner enligt beslutad budget. 

 

Verksamheterna fick i uppdrag att vidta åtgärder för att komma till rätta med 

befarat underskott. 

 

Ekonomi  

Sammanställningen för kommunstyrelsen per sista juli visar en positiv avvikelse 

på 9 722 tkr. 

Verksamheternas uppdaterade prognoser ger däremot en negativ 

budgetavvikelse motsvarande -5 105 tkr (eller 0 kr driftsprojekt omsorgen 

inräknade), varav: 

 888 tkr för kommunledningskontor 

 -1 471 kr för kommunal utveckling (resultatenheter ej utfördelade) 

 2 050 tkr för utbildning 

 -6 572 tkr (-1 448 driftsprojekt inräknade) för omsorgen 

  

Åtgärder 

För att sträva efter en budget i balans har följande åtgärder vidtagits: 

 Ej tillsatta vikariat inom kommunledningskontor. 

 Bättre prognosarbete, nya avtal med hårdare kriterier, indragna 

underhållsåtgärder gator, tillfällig uthyrning Missionskyrkan inom 

kommunal utveckling. 

 Ej tillsatta vikariat inom utbildning. 

 Översyn befintliga avtal, schemaändringar hemtjänst och Solbacka, stängd 

avd. 1 på Vinkelbo samt minusvik inom omsorgen. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Återrapporten godkänns.  

----- 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman, Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Eva Bergström 

Elin Andersson 
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KS-21/00661 § 118 

 

Resebidrag till högskolestuderande 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Aina Sjölin Ekman 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2000-11-28 att inrätta resanderabatt med 50 

% för studerande vid universitet och högskolor i Umeå, Luleå, Boden, 

Skellefteå och Lycksele. 

 

2006-03-28 § 27 kompletterades bestämmelserna med att reseersättning 

med egen bil skulle utgå om inte allmänna kommunikationsmedel kunde 

nyttjas. 

 

Därefter har kommunfullmäktige bland annat beslutat 2009-12-08 § 71 att 

bidraget till högskolestuderande avseende resa med allmänna 

kommunikationsmedel skulle förändras från 50 % till 25 %. Det bidrog till 

att färre och färre ansökningar kom in. Från 2016 har det inte inkommit 

någon ansökan.  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Bidraget till högskolestuderande avseende resa med allmänna 

kommunikationsmedel samt egen bil upphör. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Aina Sjölin Ekman 

Eleonor Hedman 


