
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö måndag 

den 25 oktober 2021 kl. 18.00.  

 

Partigrupperna samlas måndag den 25 oktober kl. 17.00 på Medborgarhuset. 

 

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

första hand från kansliet.  

 

Sammanträdet kommer att inledas med utdelning av gåvor till anställda som varit i 

kommunens tjänst i 25 år.  

 

 

 

Ä r e n d e n: 

 

1. Inledning och öppnande av sammanträdet  

 

2. Upprop   

 

3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker tisdag den  

  2 november kl. 14:00 på kommunkontoret 

   

4. Arbetsordning 

 

5. Utdelning av förtjänstgåvor 

 

6. Information från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

 

7. Avsägelse/upphörande av förtroendeuppdrag 

 

8. Valärenden 

 

9. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen 

   

10. Valdistriktens indelning 

 

11. Interpellation – Ingen överförmyndarpersonal stationerad i Norsjö 

 

12. Interpellation – Prestationsbaserade statsbidrag 

 

13. Interpellation – Hur skyddar vi våra äldre mot covid 

   

14. Arbetsmiljöpolicy 

  KS § 162/21 

 

15. Antagande av reviderat folkhälsopolitiskt program 

  KS § 163/21 

 



16. Resebidrag till högskolestuderande 

  KS § 168/21 

  

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

  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2021 

  KS § 170/21  

 

18. Budget och verksamhetsplan 2022 för kommunalförbundet Partnerskap Inland 

  - Akademi Norr 

  KS § 174/21 

 

19. Delårsrapport januari-augusti 2021 – trepartens renhållningsnämnd 

  KS § 186/21 

 

20. Nytt reglemente för trepartens renhållningsnämnd 

  KS § 188/21 

 

21. Delårsrapport januari-augusti 2021 – gemensam miljö- och byggnämnd 

  KS § 189/21 

 

22. Delårsrapport januari-augusti 2021 – gemensam överförmyndarnämnd 

  KS §190/21 

 

23. Investering – Kapacitetsökning av stadsnät i Norsjö samhälle 

  KS § 195/21 

 

24. Remiss angående ökad totalhöjd för vindkraftsetablering i Norsjö kommun 

  KS § 196/21 

 

25. Revidering – Reglemente för internkontroll 

  KS § 199/21 

 

26. Antal ledamöter i kommunfullmäktige inför val 2022 

  KS § 202/21 

 

27. Deltagande på distans vid sammanträden i utskott, nämnder och styrelser 

  KS § 203/21 

 

28. Kommunal skattesats 2022 för Norsjö kommun 

  KS § 204/21  

 

29. Beslut om borgensavgift 2022 till Norsjölägenheter AB 

  KS § 205/21 

 

30. Sammanträdesdagar 2022 

  KS § 207/21   

 

31. Årsbudget 2022 jämte plan för 2023-2024 

  KS § 209/21 

 

32. Delårsrapport Norsjö kommun 

  KS § 210/21 

 



33. Motion – Motivation till vidareutbildning inom äldreomsorgen 

  KS § 214/21  

 

34. Skellefteå kommun som huvudman för fjärrbaserad gymnasieutbildning 

  KS § 219/21 

 

35. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till 

  behandling   

 

Norsjö 2021-10-15 

 

Sam Venngren   

Kommunfullmäktiges ordförande   
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Utdelning av förtjänstgåvor 
 

Förtjänstgåvor utdelas till medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst. 
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Information från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

 

Vid sammanträdet lämnar Monica Vidman Lundmark information från 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
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Avsägelse/upphörande av förtroendeuppdrag 

 

Mattias Degerman (S) dnr KS-21/00906  

Kommunfullmäktige – ordinarie 

Norsjölägenheter AB – ordinarie, ordförande 

Trepartens renhållningsnämnd – ordinarie, vice ordförande 

Norsjö Skidlöparmuseum - ordinarie 

 

Linnéa Lind (KD) dnr KS-21/00874 

Kommunfullmäktige – ordinarie 

 

Håkan Jansson (KD) dnr KS-21/00905 

Kommunfullmäktige – ordinarie 

Kommunstyrelsen – ordinarie 

Ombud bolagsstämma Norsjölägenheter AB – ordinarie 

Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar – ordinarie 

Personalsystem, gemensam nämnd – ersättare 

 

Anna Lidén (S) dnr KS-21/009752 

Kommunfullmäktige – ordinarie 

Kommunstyrelsen – ordinarie 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Avsägelserna godkänns. 

• Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av nya 

ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige efter Mattias Degerman (S), 

Håkan Jansson (KD), Linnéa Lind (KD) och Anna Lidén (S).  

----- 
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Val av ordförande i Norsjölägenheter AB 

 

Kommunfullmäktige har att utse ordförande i Norsjölägenheter AB efter 

Mattias Degerman (S). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-04 § 2 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• För perioden 2021-10-26 till slutet av den bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige utses följande person till ordförande i 

Norsjölägenheter AB: 

 

Gun-Britt Jönsson S Tallvägen 15, 935 31 Norsjö 

----- 

 

 

 
 
Val av ordinarie ledamot i Norsjölägenhet AB 
 
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot i Norsjölägenheter AB 

efter Mattias Degerman (S). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-04 § 3 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• För perioden 2021-10-26 till slutet av den bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige utses följande person till ordinarie 

ledamot i Norsjölägenheter AB: 

 

Bengt Söderberg S Djupnäs 11, 935 32 Norsjö 

----- 

 
 
 
 
Val av ersättare i Norsjölägenheter AB  
 
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i Norsjölägenheter AB efter Bengt 

Söderberg (S). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-04 § 4 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• För perioden 2021-10-26 till slutet av den bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige utses följande person till ersättare i 

Norsjölägenheter AB: 

 

Isak Hjelte S Badhusgatan 5, 935 32 Norsjö 

----- 



 

 

 
 
Val av ordinarie tillika vice ordförande i Trepartens 
renhållningsnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att utse ordinarie tillika vice ordförande i Trepartens 

renhållningsnämnd efter Mattias Degerman (S) 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-04 § 5 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• För perioden 2021-10-26--2022-12-31 utses följande person till ordinarie 

ledamot: 

 

Hans Klingstedt V Lidbränna 30, 935 32 Norsjö 

 

• För perioden 2021-10-26 fram till årets slut utses följande person till vice 

ordförande i trepartens renhållningsnämnd: 

 

Hans Klingstedt V Lidbränna 30, 935 93 Norsjö 

----- 

 
 
 
 
 
 
 

Val av ersättare i Trepartens renhållningsnämnd 

 

Kommunfullmäktige har att utse ersättare i Trepartens renhållningsnämnd 

efter Hans Klingstedt (V). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2021-10-04 § 6 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

• För perioden 2021-10-26--2022-12-31 utses följande person till ersättare i 

trepartens renhållningsnämnd: 

 

Isak Hjelte S Badhusgatan 5, 935 32 Norsjö 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Val av ordinarie ledamot i Norsjö Skidlöparmuseum  
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot i Norsjö 

Skidlöparmuseum efter Mattias Degerman (S). 

 

 

 

 

 

 

Val av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen 
 

Bakgrund 

Håkan Jansson (KD) och Anna Lidén (S) har avsagt sig uppdraget som 

ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen varför kommunfullmäktige har att 

utse nya ledamöter. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-09-05, aktbilaga 

Avsägelse 2021-09-21, aktbilaga 

 

 

 

 

 

 

Val av ny gode man vid fastighetsbildningsförrättningar 
 

Bakgrund 

Håkan Jansson (KD) har avsagt sig uppdraget som gode man vid 

fastighetsbildningsförrättningar varför kommunfullmäktige har att utse ny 

gode man. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-09-05, aktbilaga 

 

 

 

 

 

 

Val av ordinarie ombud bolagsstämma Norsjölägenheter AB 
 

Bakgrund 

Håkan Jansson (KD) har avsagt sig uppdraget som ombud till bolagsstämma 

Norsjölägenheter AB varför kommunfullmäktige har att utse ny ledamot. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-09-05, aktbilaga 

 

 



 

 

Val av ersättare i gemensam nämnd för personalsystem 
 

Bakgrund 

Håkan Jansson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gemensam 

nämnd för personalsystem varför kommunfullmäktige har att utse ny 

ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-09-05, aktbilaga 
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Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i 
kommunstyrelsen 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående 

medborgarförslag ska delges kommunfullmäktige. 

 

Medborgarförslag 

KS-21/00658 

Idrottsskylt 

Förslagsställaren anser att Hedvig Malm, motorsport, borde finnas 

representerad på en välkomstskylt.  

 

Under hösten 2021 kommer kommunen att påbörja en översyn och eventuellt 

förnya motiven. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

---- 
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Valdistriktens indelning  
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 

röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför detta intervall endast om det 

finns särskilda skäl. 

 

2021-03-01 var antalet röstberättiga i kommunens valdistrikt följande: 

 

Norsjö 2 096 

Norsjövallen 496 

Bastuträsk 570 

 

Vid översyn av valdistrikten har det framkommit att de röstberättigade i 

Norsjövallens valdistrikt har minskat från 531 till 496 personer sedan förra 

valet. Eftersom de nuvarande vallokalerna i Norsjö och Norsjövallen endast 

ligger 7 km från varandra blir det inte så stor skillnad i resväg för de röstande 

om Norsjövallens vallokal tas bort.  

 

I Norsjös valdistrikt har det höga antalet röstberättigade gjort att 

valförrättarna haft svårt att hinna med att räkna alla förtidsröster innan 

vallokalen har stängt. Eftersom förtidsröstningen stadigt har ökat finns det en 

risk att uppgiften inte kommer att hinnas med innan utsatt tid vid valet 2022. 

 

Bastuträsk valdistrikt föreslås lämnas orört med motiveringen att de 

röstberättigade bara minskat med 20 personer sedan förra valet samt att 

Bastuträsk endast ligger ca 5 mil från de stora företagsetableringar som sker i 

Skellefteå, vilket kan ge effekter i form av en befolkningsökning i 

valdistriktet. 

 

Länsstyrelsen avgör senast 2021-12-01, efter kommunfullmäktiges förslag, 

hur valdistrikten ska indelas. 

 

Beslutsunderlag 

Karta, bilaga 

Valnämnden 2021-09-16 § 3 

 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen föreslås besluta: 

• Norsjö och Norsjövallens valdistrikt slås ihop. Det område som då bildas 

delas upp i två delar enligt följande: 

Storgatan och dess förlängning bildar gräns. I öster från Norsjö samhälle 

och vidare genom Bjursele mot Bastuträsk och till gränsen mot Bastuträsk 

valdistrikt. I väster från Norsjö samhälle till Norsjövallen, västerut längs 

väg 365, efter 550 meter nordväst via Gissträsk fram till väg 370. Därifrån 

västerut längs väg 370 fram till gränsen mot Malå kommun. 

• De två distrikten föreslås benämnas Norsjö Norra och Norsjö Södra. 

• Bastuträsk kvarstår oförändrat som valdistrikt. 

----- 
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Interpellation – Ingen överförmyndarpersonal stationerad i Norsjö 

 

Bakgrund 

Lars-Åke Holmgren (KD) har inlämnat en interpellation till utbildnings- och 

omsorgsutskottets ordförande angående att ingen överförmyndarpersonal är 

stationerad i Norsjö. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2021-10-12, bilaga 
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Interpellation – Prestationsbaserade statsbidrag  
 
Bakgrund 

Lars-Åke Holmgren (KD) har inlämnat en interpellation till utbildnings- och 

omsorgsutskottets ordförande angående prestationsbaserade statsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2021-10-12, bilaga 
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Interpellation – Hur skyddar vi våra äldre mot covid 

 

Bakgrund 

Lars-Åke Holmgren (KD) har inlämnat en interpellation till utbildnings- och 

omsorgsutskottets ordförande angående hur kommunen skyddar de äldre mot 

covid. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2021-10-12, bilaga 
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Arbetsmiljöpolicy  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman/Emma Stenmark 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter behöver arbetsgivare bedriva ett 

systematiskt och planerat arbete för sin arbetsmiljö (SAM – Systematiskt 

Arbetsmiljöarbete). Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete utgörs av 

tolv paragrafer som ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och 

vilka aktiviteter som behöver genomföras.  

 

Bland annat ska arbetsgivaren ta fram en arbetsmiljöpolicy som visar 

arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för det 

långsiktiga arbetet som man har med verksamhetens arbetsmiljö. 

 

Rutiner behöver finnas för alla olika aktiviteter i SAM och det är viktigt att 

dessa rutiner har koppling till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten och 

att de kan samordnas med dessa. Dessa rutiner finns samlade i Norsjö 

kommuns Arbetsmiljöhandbok på intranätet. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöpolicy, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-03-02 § 27 

Kommunstyrelsen 2021-03-16 § 50 

Kommunstyrelsen 2021-09-07 § 162 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Arbetsmiljöpolicyn antas.  

• Arbetsmiljöpolicyn revideras en gång per mandatperiod eller vid behov.   

----- 
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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 utskottet 2021-08-24 § 111 

Kommunstyrelsen 2021-09-07 § 163 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Reviderat folkhälsopolitiskt program antas. 

• Nästa revidering ska genomföras 2023. 

----- 
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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.  

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-08-24 § 118 

Kommunstyrelsen 2021-09-07 § 168 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Bidraget till högskolestuderande avseende resa med allmänna 

kommunikationsmedel samt egen bil upphör. 

----- 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
kvartal 2 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström  

 

Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal 

rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. 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 2021 kvartal 2 fanns 

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

 

LSS – Kontaktperson, resursbrist, en person 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-08-23 § 64 

Kommunstyrelsen 2021-09-07 § 170 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 

• Rapporten godkänns. 

----- 
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Budget och verksamhetsplan 2022 för kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas.  

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 

offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på 

bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet.  

 

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2022 finns redovisat i 

bilaga.  

 

Föreslagen budget för 2022 ligger på 1 999 400 kronor. Det är 840 000 

kronor mer än vad medlemskommunernas medlemsavgift för 2022 blir enligt 

antagen modell för AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän 

inom privat sektor). För att förbundet inte ska tappa farten på det 

kompetensarbete som byggts upp under 2021 behöver man ligga på denna 

nivå. Det betyder att medlemsavgiften blir mellan 75-80 % högre jämfört med 

2021. Detta förslag gäller bara för 2022. Tanken är att om förbundet ska 

fortsätta sin verksamhet efter 2022 ska det finnas goda möjligheter att kamma 

hem ett ramprogram som kommer att ge förbundet nya resurser. 

 

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna 

möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten.  

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan för 2021, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-08-23 § 68 

Kommunstyrelsen 2021-09-07 § 174 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Budget och verksamhetsplan godkänns. 

• För 2022 godtas en tillfällig höjning av medlemsavgiften med 31 300 kr 

(från 41 300 till 72 600). Kostnaden tas ur befintlig budget. 

----- 
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Delårsrapport januari-augusti 2021 – trepartens 
renhållningsnämnd 
 

Bakgrund 

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, bilaga 

Trepartens renhållningsnämnd 2021-09-28 § 21 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 186 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med  

augusti 2021. 

----- 
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Nytt reglemente för trepartens renhållningsnämnd 

  
Bakgrund   

Nytt avtal för treparten innebär också att ett nytt reglemente behöver 

upprättas. Reglementet ska antas eller godkännas av fullmäktige i innan 

avtalet träder i kraft (2022-01-01).  

  

Beslutsunderlag   

Reglemente, bilaga 

Trepartens renhållningsnämnd 2021-09-28 § 26   

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 188 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Upprättat förslag till reglemente godkänns. 

----- 
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Delårsrapport januari-augusti 2021 – gemensam miljö- och 
byggnämnd 

 

Bakgrund 

Enligt fastställda rutiner i Malå kommun, som är värdkommun för den 

gemensamma nämnden miljö och bygg, ska under året två delårsrapporter 

lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Räddningstjänsten har beräknat att vakanser, utryckningar, utbildningar och 

utrustning kommer att generera ca 1 206 tkr i underskott till 2021 års budget. 

Miljö- och bygg beräknar ett överskott på ca 412 tkr. Nämnden prognostiserar 

totalt ett underskott på ca 794 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnden 2021-09-15 § 78 

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 189 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Upprättad delårsrapport noteras. 

----- 
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Delårsrapport januari-augusti 2021 – gemensam 
överförmyndarnämnd 

 

Bakgrund 

Till delårsrapporten per den sista augusti 2021 följs nämndmålen upp. 

Uppföljningen visar att målen förväntas klaras förutom för målet inom 

området tillgänglighet där bedömningen är att måluppfyllelse närmas. Vad 

gäller ekonomin är prognosen ett nollresultat för helåret. 

 

Gemensam överförmyndarnämnd beslutade 2021-09-14 att godkänna 

delårsrapporten. 

 

Beslutsunderlag 

Gemensam överförmyndarnämnd 2021-09-14 § 81 

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 190 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Upprättad delårsrapport noteras. 

----- 
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Investering – Kapacitetsökning av stadsnät i Norsjö samhälle 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman/Johan Morén 

 

Kapaciteten i stadsnätet i Norsjö har i dagsläget en begränsning vad gäller 

sträckan mellan Åkargatan och kommunhuset vilket innebär att nya kunder 

för svartfiber ej kan tecknas. Dessutom har nätet för närvarande dålig 

redundans och diversitet på denna sträcka. Ny fiber behöver dras samt ett nytt 

nodhus tillsättas. Även sträckan mellan kommunhuset och noden i 

Sörbyvägen behöver dras om. 

 

Då det finns kunder som vill hyra svartfiber av Norsjö kommun är denna 

investering väldigt angelägen och bör påbörjas redan 2021 och slutföras 

senast 2022. 

   

Ekonomi  

Sammanlagda kostnader för projektet uppgår till 1,65 mkr.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Investeringen kommer att genomföras 2021 och 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsblankett, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 139 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 195 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kapacitetshöjning av stadsnät i Norsjö samhälle fastställs. 

• Investeringsbudget beviljas med 1,65 mkr i tilläggsanslag.  

• 1,65 mkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I2117, Kapacitetsökning stadsnät Norsjö 

samhälle.  

• Till beslutsattestant utses IT-chef med kommunchef som ersättare.  

• Ansvarsområde fastställs till 210, Kommunledningskontor. 

----- 
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Remiss angående ökad totalhöjd för vindkraftsetablering i Norsjö 
kommun  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

I kommunfullmäktiges beslut från 2015-10-25 §120 beviljades wpd Onshore 

Tomasliden AB tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en 

vindkraftspark med högst 10 vindkraftverk och med en totalhöjd om 200 

meter i anslutning till byarna Risberg och Storklinten i Norsjö kommun. 

Wpd Onshore Tomasliden AB ansöker nu hos Miljöprövningsdelegationen 

vid Länsstyrelsen i Västerbotten om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2a§ 

miljöbalken för att öka totalhöjden på vindkraftverken från tillståndsgivna 

200 m till 250 m i vindkraftparken Tomasliden. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Länsstyrelsen har gett kommunen förlängd tid 2021-10-29 att lämna yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss ärende 551-6200-2021 från Länsstyrelsen Västerbotten, bilaga 

Utlåtande miljö- och byggnämnd 2021-09-15 § 80, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 140 

Synpunkter från fastighetsägare m.fl, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 196 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Totalhöjden på vindkraftverken medges med en höjning till 250 meter i 

vindkraftparken Tomasliden. 

----- 
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Revidering – Reglemente för internkontroll 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Norsjö kommun har ett reglemente för internkontroll som fastställdes av 

kommunfullmäktige 2013. 

Utifrån revisorernas uppföljning av 2019 års revisionsgranskningar framkom 

synpunkter på att: 

 

− genom en dokumenterad rutin säkerställa att begärd 

återrapportering/uppföljning erhålls,  

− i högre grad följa upp och utvärdera genomförda åtgärder, i syfte att 

säkerställa att åtgärder haft avsedd effekt,  

− säkerställa att tillförlitliga rutiner finns för hantering av inkommande 

handlingar.  

 

Genomgång av befintligt reglemente har visat att det funnits delar som varit 

komplicerade och svårtolkade, varför en uppdatering föreslås. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för internkontroll – reviderad, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 143 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 199 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Det reviderade reglementet för internkontroll fastställs.  

----- 
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Antal ledamöter i kommunfullmäktige inför val 2022 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om ändring av antal ledamöter i 

fullmäktige före utgången av februari månad valåret. Fullmäktige ska också 

bestämma hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, 

dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. 

 

I Norsjö kommun är det ca 3 160 röstberättigade inför kommande valår. 

Kommunfullmäktige har möjlighet att reducera antalet ledamöter till minst 

21. Antalet ska bestämmas till ett udda tal, varför 23, 25, 27 eller 29 

ledamöter också är möjliga. 

 

Norsjö har i dagsläget 74 invånare per förtroendevald (53 förtroendevalda/ 

3 940 invånare). Länet har i snitt 198 invånare per förtroendevalda och riket 

288. Med en reducering till t.ex 31 förtroendevalda (21 ordinarie i 

kommunfullmäktige + 10 ersättare) skulle Norsjös relativa andel öka till 127 

invånare per förtroendevald, fortsättningsvis under både läns- och riksnivå. 

 

Exempel på mandatfördelningsresultat där 2018 års valresultat, antal  

2 584 giltiga röster, används för att fördela mandaten. Första mandatet 

baseras på divisor 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. 

 

 

KF S C V L KD SD För majoritet krävs 

31 14 3 2 3 8 1 16 

29 13 3 2 2 8 1 15 

27 12 3 2 2 7 1 14 

25 12 2 2 2 7  13 

23 11 2 2 2 6  12 

21 10 2 2 2 5  11 

 

 

Om antal ledamöter ändras ska fullmäktige besluta hur många ersättarna ska 

vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser 

som varje parti får i fullmäktige (5 kap. 8 § KL). 

 

Ersättarkvot 

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 8 § kommunallagen besluta om s.k. 

ersättarkvot (hur stor andel ersättare som ska utses för ledamöterna). Kvoten 

ska vara fastställd till högst 1/2, vilket betyder att det utses hälften så många 

ersättare som ledamöter. Om andelen ersättare för de ledamöter som ett parti 

har fått blir ett brutet tal ska detta avrundas till närmast högre hela tal. Dock 

ska varje parti få minst två ersättare i kommunen. 

 

Ekonomi 

2021 kostar en ledamot i ett fullmäktige ca 12 695 kr. En budget inför 2022 

beräknas till 393 545 kr för sammanträden m.m. som berör de 

förtroendevalda ledamöterna.   

En reducering från 31 till 21 ledamöter kan innebära ca 126 950 kr/år i 

reducerade kostnader, vilket blir en besparing på ca 507 800 på fyra år.   



Beslutsunderlag  

Mandatfördelningsmodell, bilaga 

Möjliga kostnader med annat antal ledamöter, bilaga 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 146 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 202 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Under mandatperioden 2023–2026 ska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige vara 27. 

• Ersättarkvoten ska vara 1/2. 

----- 
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Deltagande på distans vid sammanträden i utskott, nämnder och 
styrelser  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken 

utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § Kommunallagen (KL). Deltagandet ska i 

sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor på 

motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. Vid deltagande på distans i ett 

sammanträde i en nämnd eller styrelse bör ordföranden och de ledamöter som 

deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de 

distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade 

uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte 

tillåta deltagandet på distans. 

 

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 

godkänns per mejl eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte. 

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i 

fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande. Styrelsen/nämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

styrelsen/nämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 att godkänna sammanträden via 

distansuppkopplade ledamöter i utskott, nämnder och styrelser under perioden 

2021-01-01--2021-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 147 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 203 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Sammanträden via distansuppkopplade ledamöter i utskott, nämnder och 

styrelser godkänns under perioden 2022-01-01--2022-12-31. 

----- 
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Kommunal skattesats 2022 för Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av 

kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen bör 

fastställas när budgeten fastställs.  

 

Alla år, utom då val förrättas i hela landet, brukar budget och skattesats för 

nästkommande år beslutas av fullmäktige under juni månad, men med 

anledning av beslutet att förlänga budgetprocessen under hösten 2021 medför 

att budget och skattesats för år 2022 fastställs under hösten. 

 

Den primärkommunala skattesatsen för år 2022 föreslås att fastställas till 

oförändrat till 23,35 öre per skattekrona. 

   

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 151 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 204 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Den primärkommunala skattesatsen för 2022 fastställs till oförändrat 

23,35 öre per skattekrona. 

----- 
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Beslut om borgensavgift 2022 till Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska 

verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat 

innebär att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar av att ha en kommun 

som ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal 

borgensram. 

 

Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen. 

 

Ekonomisk analys av räntesatser och räntevillkor har genomförts. 

Bedömningen är att borgensavgiften bör fastställas till 0,34 %, vilket är 

samma nivå som år 2021.  

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Fr.o.m. år 2022 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 152 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 205 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Villkor för borgensavgift år 2022 fastställs till 0,34 % på upptagna lån i 

Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott. 

----- 
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Sammanträdesdagar 2022 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Aina Sjölin Ekman och Ingela Lidström 

 

Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, 

allmänna utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt demokrati 

och medborgarberedning har upprättats enligt nedan. 

 

 
 

 
 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-09-27 § 84 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 148 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 207 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott godkänns. 

• Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och demokrati- och 

medborgarberedningen överlämnas till kommunfullmäktige utan eget 

yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

  

Beredning kl. 

10.00. Ärenden 

inlämnas senast 

3 arb.dgr. innan. 

Måndag 

Utbildnings- 

och omsorgs-

utskottet 

 

Måndag 

Allmänna 

utskottet 

 

 

Tisdag 

Demokrati & 

medborgar-

beredning 

 

Torsdag 

Kommun- 

styrelsen 

 

 

Tisdag 

Kommun-

fullmäktige 

 

 

Måndag 

10 jan 17 jan  18 jan    1 feb  

21 feb 28 feb  1 mar  17 feb 15 mar 28 mar 

  4 apr 11 apr 12 apr  26 apr  

16 maj 23 maj 24 maj  28 apr   7 jun 20 jun  

      

15 aug 22 aug 23 aug  25 aug   6 sep  

19 sep  26 sep 27 sept  20 okt 11 okt 24 okt 

  7 nov 14 nov 15 nov  29 nov 12 dec 
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Årsbudget 2022 jämte plan för 2023-2024 

 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Årsbudget 2022 bygger i grunden på de budgetbelopp som budget-

beredningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under 

kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram 

budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen 

från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder.  

 

De gemensamma nämnderna är 

 

- ”Trepartens renhållningsnämnd” med Norsjö, Malå och Sorsele kommun 

(värdkommun Norsjö)  

- ”Malå/Norsjö miljö och byggnämnd” (värdkommun Malå) 

-  ”Gemensam nämnd personalsystem” med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och 

Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)  

- ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och 

Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).  

 

På grund av den ekonomiska osäkerheten som följer av Covid-19 tillsammans 

med förväntade ytterligare statliga anslag med anledning av att val-perioden 

inför nästa hösts val beslutade kommunfullmäktige i juni-sammanträdet om 

preliminära budgetramar och att definitiv budget ska beslutas av 

kommunfullmäktige i slutet av oktober. 

 

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och 

utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2022 

är den prognos som SKR presenterade 26 augusti 2021. Beträffande 

utjämning av LSS-kostnader har det till budget 2022 beräknats med en intäkt 

på 6 760 tkr, som är i överensstämmelse med SKR: s skatteunderlags-prognos 

per augusti. 

 

Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolkningsminskning på -

30 personer från första november 2020 till första november 2021.  

 

Samverkan budget VSG har skett med de fackliga organisationerna 2021-09-20.  

 

Förslag till beslut 

Allmänt 

- Resultatbudget för 2022 jämte plan för 2022-2023 fastställs. 

Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen 

ingår också i budgetförslaget. 

- Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade 

budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2022. Detaljbudgeten 

ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2022 fastställs enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  1 326 tkr 

- Kommunstyrelsen 292 107 tkr 

- Gemensamma nämnder: 



- Miljö- och byggnämnd  7 670 tkr 

- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem 336 tkr 

- Överförmyndarnämnd 55 tkr   

  

Taxor, avgifter och bidrag  

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2022 till oförändrat 

8 000 kronor/mandat.  

- Partistödet fastställs för år 2022 till oförändrat 25 000 kr/parti.  

- Taxor och avgifter för år 2022 fastställs enligt bilaga. 

 

Övrigt 

- Upptagna resursbehov (ramar) för planperioden 2022-2024 ska inte 

betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför 

tilldelning våren 2022. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2022 fastställs enligt bilaga. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-12 att överlämna ärendet till 

kommunfullmäktige utan eget yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-09-27 § 85 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 149 

Taxor och avgifter, förslag (S), (V), (C) och (L), bilaga 

Taxor och avgifter, förslag (KD), bilaga 

Förslag till effektiviseringar och utökningar i budget, bilaga 

Övriga budgethandlingar, bilaga 

Budget 2022 plan 2023-2024, bilaga 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 209 
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Delårsrapport Norsjö kommun 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-09-27 § 86 

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 150 

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 210 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med 

augusti 2021. 

----- 
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Motion – Motivation till vidareutbildning inom äldreomsorgen 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundström 

 

En motion har inkommit från Kristdemokraterna där man föreslår att 

vidareutbildning inom äldreomsorgen bör ske. 

 

Beslutsunderlag 

Motion 2021-02-02, bilaga 

Yttrande 2021-09-21, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-09-27 § 77 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 214 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Utifrån yttrandet anses motionen som besvarad.  

----- 
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Skellefteå kommun som huvudman för fjärrbaserad 
gymnasieutbildning  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Arjeplog, Malå, Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommuner har inlett ett 

samarbete för att utreda möjligheterna och planera för att erbjuda 

gymnasieprogram genom fjärrundervisning med start höstterminen 2022. 

 

Utbildningarna kommer att erbjudas via fjärrundervisning från Skellefteå 

kommun, på fyra högskoleförberedande program och på lärlingsutbildning. 

De elever i samarbetskommunerna som söker och antas till de fjärranpassade 

högskoleförberedande utbildningarna kommer att delta i undervisningen på 

distans från sin hemkommun i årskurs 1. Årskurs 2 och 3 kommer eleverna 

att läsa på plats på Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet i Skellefteå 

via ordinarie skolförlagd undervisning. Elever som söker och antas på 

yrkesprogram som ges via lärlingsutbildning kommer att under hela sin 

studietid befinna sig i sin hemkommun. Gymnasiegemensamma ämnen ges 

via fjärrundervisning och yrkesämnen ges på plats på ett lokalt företag.  

 

Bedömningen är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna bidrar till ett 

mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en likvärdig kostnad, vilket 

gagnar både elever och samarbetskommuner. 

 

Ekonomi  

På högskoleförberedande program betalar hemkommunen under elevens 

första år interkommunal ersättning minus 5 procent i avdrag för lokaler och 

måltid, under förutsättning att det totala elevantalet för fjärrutbildningen är ca 

40 elever. Vid annat elevtal som påverkar de ekonomiska förutsättningarna 

sker samråd med samarbetskommunerna om förändrad dimensionering och 

ekonomisk ersättning. Under elevens andra och tredje år på 

högskoleförberedande program, i Skellefteå, betalar hemkommunen 

interkommunal ersättning. 

När det gäller lärlingsutbildning gäller ordinarie interkommunal prislista för 

yrkesutbildningar i Skellefteå kommun under alla tre åren. Hemkommunen 

ansvarar för skolmåltider och lokaler för de dagar eleven studerar 

gymnasiegemensamma ämnen via fjärr vid lärcentra. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Start höstterminen 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning av fjärrbaserad gymnasieutbildning, bilaga 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 219  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Planerat upplägg för fjärrbaserad gymnasieutbildning med Skellefteå 

kommun som huvudman godkänns. 

• Verksamhetsområdet Utbildning ges i uppdrag att teckna de avtal som 

behövs för att kunna genomföra den planerade utbildningen med start 

höstterminen 2022.  

----- 


