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KS-21/00936 § 119 

 

Ekonomisk redovisning 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman och Elin Andersson. 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med augusti 2021 

för kommunledningskontor samt för kommunal utveckling. 

 

Beslutsrapport 

Rapport (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00943 § 120 

 

Ändring i delegeringsordningen gällande personalärenden  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson  

 

Positionen avdelningschef inom omsorgsverksamhet finns inte kvar i 

organisationen och verksamhetschef omsorg tillsammans med HR chef 

föreslår att delegation ges till närmaste chef för delegationsärenden inom 3.8 

se nedan. 

 

Verksamhetsområdet utbildning och kommunal utveckling ser likvärdig 

beslutsnivå som nödvändig och däri läggs förslag till förändring även inom 

delegation 3.9. 

 

Tidsperspektiv: Ändringar verkställs i och med kommunstyrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Ändrad delegeringspost enligt tabell nedan. 

 
 

3. Personalärenden 

 

 Ärende Delegat Notering 

3.8 Fastställande av lön efter 
givna centrala riktlinjer vid 
nyanställning av 
månadsavlönad 
personal, (exkl. chefer) 
inom äldreomsorg och 
funktions-
nedsättningsomsorg. 

Kommunchef 

 

Avdelningschef (utgår) 

 

Närmaste chef 

I samråd med HR / 

Personalenheten. 

 

Gäller både vid 

tillsvidare-  och 

visstidsanställninga

r 

3.9 Fastställande av lön efter 
givna centrala riktlinjer vid 
nyanställning av 
månadsavlönad 
personal, (exkl. chefer) 
inom övriga avdelningar 
och enheter. 

Kommunchef 

 

Verksamhetschef (utgår) 

 

Närmaste chef 

I samråd med HR / 

Personalenheten. 

 

Gäller både vid 

tillsvidare- och 

visstidsanställningar 
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 Forts. § 120 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Ändring av delegationsbeslut gällande 3.8 och 3.9 ”Fastställande av 

lön efter givna centrala riktlinjer vid nyanställning av månadsavlönad 

personal (exkl. chefer)” till närmaste chef som beslutande godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eva Bergström 

Enhetschefer äldre- och funktionsnedsättningsomsorg 

Inger Johansson 

Ingela Lidström 
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KS-21/00950 § 121 

 

Information om utökade öppettider för simhall och ny aktivitet i 
sporthall 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mats Skog 

 

Som en följd av pandemin ser verksamheten ett behov att förändra sina 

öppettider. Även i medborgardialogen som genomfördes med anledning av 

utredning för framtida sport- och simhall så framkom önskemål om utökade 

öppettider.  

 

Ett förslag har tagits fram av verksamheten som gör att öppettider kan 

utökas med minsta möjliga påverkan på simklubbens behov av kvällstider. 

De nya öppettiderna är i huvudsak eftermiddagar mellan 14.00-17.00. 

 

Det som också framkom under medborgardialogen är att det finns tider i 

våra anläggningar som har mycket låg nyttjandegrad, även när det gäller 

sporthall och fotbollshall. Verksamheten har därför tagit fram ett förslag där 

bokningar i fotbollshallen under lågsäsongen oktober till mars ska premieras 

med ett lägre pris. Utöver detta möjliggörs för en ny aktivitet i sporthallen 

med hyra av enstaka bana för badminton/soft tennis på fredagskvällar 15.30-

20.00. 

 

Dessa förändringar ska förhoppningsvis locka fler att nyttja våra kommunala 

anläggningar för rörelse och idrott. 

 

Ekonomi  

Verksamheten har med anledning av förslagen presenterat en justering av 

taxan för budgetberedningen i avseendet sporthall och fotbollshall. Taxor 

beslutas om i ordinarie budgetprocess för 2022.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Ändringar av simhallens öppettider införs under oktober, även hyra av 

enstaka bana för badminton körs på prov under oktober-december.   

 

Beslutsunderlag 

Öppettider för simhallen (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen om förändrade öppettider noteras. 

----- 

Protokollet skickas till 

Mats Skogh 
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KS-21/00975 § 122 

 

Lokalutredning inom verksamhetsområdet utbildning 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

Norsjö kommun har identifierat att det finns icke ändamålsenliga lokaler 

inom förskola och grundskola i Norsjö kommun. Identifierade brister 

handlar främst om dåligt anpassade lokaler för verksamhetens behov och 

eftersatt underhåll.   

  

Syfte  

För att undvika en serie av kortsiktiga lösningar som riskerar att både bli 

kortsiktiga och ej helt ändamålsenliga beställer verksamhetscheferna för 

området utbildning och kommunal utveckling tillsammans en samlad 

lokalutredning med fokus på helhetsperspektiv och långsiktighet.   

  

Mål  

Målet är att utredningen ska utgöra beslutsunderlag för beslut om framtida 

investeringar i förskole- och skollokaler fram till 2030.   

  

Arbetssätt   

För att genomföra uppdraget upphandlades en samordnande och ledande 

konsult. MAF Arkitektkontor fick uppdraget. Uppdraget ska redovisas i två 

rapporter med minst två alternativ för beslut. 

En intern arbetsgrupp utsågs att bistå konsulten i arbetet denna bestående av 

avdelningschef teknik, byggnadstekniker, verksamhetschef utbildning och 

verksamhetschef kommunal utveckling samt strateg inom utbildning.   

   

Utredningen genomfördes med fokus på delaktighet och engagemang från 

medarbetare i verksamheten, allt från skolledare, undervisande personal till 

personal inom drift och underhåll av lokalerna samt måltider.   

   

Avgränsning  

Utredningen ska omfatta följande verksamheter:   

Norsjöskolan - åk F-9 grundskola  

Fritidshem – tre avdelningar   

Kottens förskola – tre avdelningar  

Solsidans förskola – tre avdelningar   

Droppens förskola – en avdelning  

Humlan pedagogisk verksamhet   

Muzzlan - OB pedagogisk omsorg  

 

Myrstacken med två avdelningar tog arbetsgruppen beslut om att tillföra i 

avgränsningen i ett senare skede. 
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Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Rapport klar från konsult 2021 

 

Beslutsunderlag 

Lokalutredning Förskola (aktbilaga) 

Lokalutredning Norsjöskolan (aktbilaga) 

 

Behov av fördjupad utredning  

Rapporten saknar djupare information om nuvarande lokalers 

underhållsbehov som krävs för att kunna göra ekonomiska avväganden 

mellan renoveringsåtgärder och nybyggnationer.   

  

Verksamheten vill därför genomföra en underhållsutredning till en 

fördjupad underhållsplan. 

 

Verksamhetens förslag till beslut 

Uppdra till verksamhetsområdet utbildning: 

- En verksamhetsnära arbetsgrupp tillskapas för förskolan med uppdraget 

att ta fram ett underlag för prioritering inför beslut om projektering 

- En verksamhetsnära arbetsgrupp tillskapas för Norsjöskolan med 

uppdraget att ta fram ett underlag för prioritering inför beslut om 

projektering 

 

Uppdra till verksamhetsområde kommunal utveckling:  

- Verksamheten får i uppdrag att ta fram en fördjupad underhållsplan för 

fastigheter berörda av lokalutredningen.  Kostnad för den fördjupade 

underhållsplanen tas ur befintlig driftsbudget. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen. 

 

----- 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Camilla Hedlund 

Beatrice Bergkvist 

Elin Andersson 

Amanda Rask 
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KS-21/00658 § 123 

 

Medborgarförslag - idrottsskylt 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

Anna Bjur och Inger Bjur har inkommit med en synpunkt att Norsjö 

kommun saknar en framgångsrik idrottsprofil och anser att Hedvig Malm 

som utövar motorsport borde finns representerad på en välkomstskylt till 

Norsjö samhälle eller vid Norsjövallen. Förslagsställaren tackas för 

medborgarförslaget. 

 

Under 2017 satte Norsjö kommun upp välkomstskyltar med motiv på kända 

idrottsprofiler med härkomst från Norsjö bygden. Det finns totalt fyra 

infartsskyltar vid infarterna till Norsjö samhälle. Idag är det Jon Persson 

bordtennis, Kristina Andersson ishockey, Freja Moren volleyboll och Erik 

Burvall, fitness five. 

 

Kommunen har för avsikt att med jämna mellanrum se över 

välkomstskyltarna vid infarterna till Norsjö och vid behov välja ut nya 

motiv till dessa. Översynen kommer att påbörjas under hösten 2021 och 

eventuella förnyade motiv kan förhoppningsvis komma på plats under 2022. 

Kommunens informatör har fått i uppdrag att påbörja översynen.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Gäller för året 2021-2022.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

 

----- 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 

Sofie Persson From 

Anna Bjur 

Inger Bjur 
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KS-21/00947 § 124 

 

Ny produkt och avtalslösning för stadsnätet 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Norsjö kommun har anslutit sig till Svenska Stadsnätsföreningen som är 

ett samverkansorgan för Sveriges stadsnät. Norsjö kommun har även 

anslutit till Stadsnätsföreningens tjänst CESAR2 som är en digital 

handelsplats för förbindelser och tjänster baserat på fiber. I CESAR2 är 

affärsprocesserna och produkterna standardiserade med ett gemensamt 

avtalspaket. 

Anslutna stadsnät lägger upp sina produkter i CESAR2, exempelvis 

fibersträckor och inplaceringar i noder. Tjänstens kartfunktion gör det 

enkelt för kunder att hitta säljare i det område de är intresserade av, skicka 

offertförfrågan eller få en ungefärlig prisuppgift. 

 

Operatörers intresse för att hyra svartfiber till villor växer. För att möta 

den ökande efterfrågan har Stadsnätsföreningen tagit fram ett koncept 

kring svartfiberprodukt för villamarknaden. Produkten innebär att 

stadsnätet hyr ut svartfiber till operatörer som vill leverera hög kapacitet 

till slutkund. Stadsnätet hyr med denna nya tjänst ut svartfiber och 

ansvarar endast för att den fysiska fiberförbindelsen är hel och fungerande. 

Operatören som hyr fibern monterar egen aktiv utrustning för att ansluta 

slutkunden. Det är då operatören som har driftansvar gentemot slutkund.  

 

För att tillvarata potentialen i stadsnätet föreslås att avtalslösningen Fiber 

till villa utreds närmare. Den är intressant av flera skäl. Efterfrågan på 

denna typ av tjänst växer och Norsjöbygden bör ta fasta på detta och 

tillföra nya lösningar. Fiber till villa skapar möjlighet till 

högkapacitetsanslutningar för slutkunder i stadsnätet. Avtalslösningen 

innebär ett minskat ansvar för drift och felavhjälpning då operatören helt 

övertar drift av aktiv utrustning för kundanslutningar.  

 

Allmänna utskottets beslut 

• Kommunchef Eleonor Hedman får i uppdrag att närmare utreda fiber 

till villa och föreslå implementering. 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 
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KS-21/00945 § 125 

 

Ansökan om medfinansiering av projekt Next step – förstudie 
för internationell växtkraft 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

 

Gold of Lapland ekonomisk ansöker om medfinansiering av en förstudie 

inför kommande utlysningar för större genomförandeprojekt för 

internationell växtkraft för små- och medelstora företag.  

 

I förstudien vill man bland annat titta på vilka förändringar som 

Coronapandemin har gett upphov till och hur utbud och produkter kan 

anpassas för att bidra till hållbarhetsmålen. Utifrån dessa perspektiv vill man 

analysera bilden av hur besöksnäringsföretagen bör utforma framtida 

hållbara satsningar på exportmarknaden. Inom ramen för förstudien vill man 

även bygga ny kunskap, både från ledande konkurrenter och ledande 

researrangörer. Detta kommer ske genom två studieresor, en till finska 

Lappland där den största konkurrensen finns och en till Tyskland för att 

träffa researrangörer. Resorna ska ske tillsammans med Gold of Laplands 

definierade målgrupper vilka är besöksnäringsföretag, medfinansierande 

kommuner och Region Västerbotten. 

 

Utöver medfinansiering önskar Gold of Lapland att en person från varje 

kommun kan delta i förstudiens styrgrupp och att någon från respektive 

kommun även kan följa med på de två studieresor som planeras.  

 

I Gold of Laplands pågående exportprojekt finns inte möjligheten att arbeta 

med en förstudie. 

 

Ekonomi  

Gold of Lapland ansöker om 30 000 kronor för förstudie 2022. Nivån på 

medfinansieringen baseras på hur många projekt inom respektive kommun 

som idag är med i exportgruppen i Gold of Lapland. Beräkningen baseras på 

7 500 kronor per företag och även 7 500 kronor för en kommunal 

representant som deltar i projektets resor. 

 

Finansiering söks enligt nedan 

 

Region Västerbotten 200 000 kr 

Lycksele kommun 52 500 kr 

Malå kommun  30 000 kr 

Norsjö kommun  30 000 kr 

Vindeln kommun  45 000 kr 

Storuman kommun 22 500 kr 
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Dorotea kommun  15 000 kr 

Gold of Lapland  5 000 kr 

Totalt  400 000 kr 

 

Tillgängligt för beslut avseende 2022 är: 

 

Budget (kst 1901) 233 409 kr 

Bygdemedel 46 993 kr 

Totalt  280 402 kr 

 

Beloppet för tillgängliga medel förutsätter ett utgångsläge med budget 370 

000 kr och ram bygdemedel på 400 000 kr. För 2021 finns 89 360 kr i egen 

budget (kst 1901) som skulle kunna tas i anspråk för ändamålet om det i 

nuläget inte bedöms lämpligt att binda upp ytterligare medel för 2022. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Förstudiens tidslängd är 9 månader med genomförande under 2022. 

Förstudien bemannas av personal i form av projektledare på 50% och en 

delprojektledare på 25%. Båda de tilltänkta medarbetarna har erfarenhet av 

att arbeta med exportfrågor. 

 

Verksamhetens yttrande 

Gold of Lapland refererar till det pågående projektet Exportfokus. Där deltar 

tre företag från Norsjöbygden. Två av företagen drivs av kvinnor. Från 

projektet rapporteras bland annat att det pågår en lyckad satsning 

tillsammans med incomingföretaget Best om Scandinavia. Detta har 

inneburit att Dertour (Tysklands största researrangör) var på visningsresa i 

slutet av juni och nu redan har klart med resor till Gold of Lapland 

kommande vinter. 

 

Med tanke på den utveckling som sker i norra Sverige, den ökade 

internationaliseringen och nya flyglinjer med destination Skellefteå finns det 

goda skäl att satsa vidare på ökad exportmognad och att fler företag kan 

erbjudas deltagande i exportsatsningar. 

 

För medfinansiering i form av budget (kst 1901) samt bygdeavgiftsmedlens 

näringslivsfrämjande del har kommunstyrelsen fastställt följande 

prioriteringar för femårsperioden 2022 - 2026: 

 

Miljömässig hållbar utveckling 

- Insatser som bidrar till hållbar logistik och persontransport 
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Ekonomisk hållbar utveckling 

- Insatser som bidrar till att ta tillvara IT-infrastrukturens värden och 

mervärden 

 

Social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling 

- Samverkan inom landsbygdsutveckling genom Leader i 

Skellefteregionen 

- Samverkan inom Region 10 inom näringslivsfrämjande insatser för att 

utveckla och vara en stark aktör lokalt, nationellt och internationellt 

 

Förstudien kommer att arbeta för ett kommande genomförandeprojekt som 

är beroende av en samsyn mellan de Region 10-kommuner där Gold of 

Laplands medlemsföretag finns. Samsynen är ett önskat resultat av den 

planerade förstudien och ett kommande genomförandeprojekt efter 2022 kan 

därför komma att aktualiseras för beslut bland Region 10-kommunerna.  

För att genomföra den nu aktuella förstudien föreslås att finansiering sker 

genom nyttjande av budget för 2021. 

 

Tillväxtchef Beatriz Axelsson föreslås representera Norsjö kommun i 

förstudiens styrgrupp. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om förstudie (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Under förutsättning att övrig finansiering godkänns. 

• Norsjö kommun medfinansierar förstudien Next step. 

• Kontant medfinansiering sker med totalt 30 000 kronor. 

• För medfinansiering nyttjas budget för 2021 på kst 1901 

Medfinansiering utvecklingsprojekt. 

• Beviljad finansiering samt kostnader påföres P0812. 

• Tillväxtchef Beatriz Axelsson utses att ingå i förstudiens styrgrupp. 

 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Gold of Lapland 

Beatriz Axelsson 

Ingrid Ejderud Nygren 

Tina Lundgren 
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KS-21/00944 § 126 

 

Ändring av attestant och ersättare för P1842, elintensiv 
verksamhet 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson  

 

Projektet P1842 Elintensiv verksamhet är nära sammankopplat med 

investeringsprojekt I1614 Förprojektering datacenter. Verksamheten ser det 

fördelaktigt att båda projekten hanteras på samma sätt i hantering av 

fakturor och ekonomisk uppföljning. Attestant för I1614 är Tillväxtchef 

med verksamhetschef för kommunal utveckling som ersättare och 

verksamheten föreslår därför att attestant och ersättare för P1842 ändras till 

detsamma. 

  

Allmänna utskottets beslut 

• Till ny attestant för P1842, elintensiv verksamhet utses tillväxtchef 

Beatriz Axelsson med verksamhetschef kommunal utveckling Elin 

Andersson som ersättare. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson  

Beatriz Axelsson 

Tina Lundgren 
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KS-21/00630 § 127 

 

Inför länstransportsplanen 2022–2033 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

Inför kommande länstransportplan har Region Västerbotten i uppdrag att 

skapa en bild över vilka behov och prioriteringar länets kommuner har 

avseende förslag till åtgärder i länets transportsystem som kan kräva 

standardförbättrande åtgärder. 

 

En ingående beskrivning av Region Västerbottens uppdrag och process för 

finns att läsa i Bilaga RUN 266–2021 

 

Region Västerbotten efterfrågar önskemål om förslag på åtgärder baserat på 

identifierade behov och brister från Norsjö kommun till kommande 

länstransportplan. 

 

Norsjö kommun har i dialog med det lokala näringslivet samt andra större 

aktörer som nyttjar kommunens transportinfrastruktur tagit fram ett antal 

förslag på åtgärder.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Förslag på åtgärder ska vara inskickade till regionen senast den 30 

september 2021. Nya perioden för länstransportplanen ska gälla 2022-2033. 

 

Beslutsunderlag 

RUN 266–2021 (bilaga) 

Förslag på åtgärder Norsjö kommun (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Upprättade förslag godkänns och skickas in till Region Västerbotten 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 

Emma Lindfors 

Ingrid Ejderud Nygren  
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KS-21/00937 § 128 

 

Sjukfrånvaro 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson 

 

HR-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun 

 

Beslutsunderlag 

Presentation (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00939 § 129 

 

Personalförsörjning 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson 

 

HR-chef Inger Johansson redovisar om personalförsörjningen för Norsjö 

kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation (bilaga). 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

 

----- 
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KS-21/00955 § 130 

 

Förändrad ansökningsperiod för bygdemedlens föreningsdel 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Länsstyrelsen har genomfört en processkartläggning av handläggningen av 

bygdemedlen. Efter kartläggningen föreslås vissa förändringar. Syftet är att 

effektivisera och förkorta processen från ansökan till beslut för de sökande. 

En väsentlig del i dessa förändringar handlar om att övergå till två 

ansökningstillfällen under året. Hittills har alla berörda kommuner haft 

samma ansökningsperiod 1 november – 31 januari. Nu kommer berörda 

kommuner att delas upp i två grupper där den ena gruppen fortsatt har 

samma ansökningsomgång 1 november – 31 januari och den andra gruppen 

kommer ha ansökningsomgång 15 maj – 30 september. I den första gruppen 

får sökande sina beslut under våren och i den andra gruppen får man beslut 

på senhösten.  

 

De kommuner som kommer få ändrad ansökningstid är Bjurholm, Lycksele, 

Malå, Norsjö, Umeå, Vindeln, Vännäs och Åsele.  

 

För Norsjös del innebär detta att det sannolikt blir kommunstyrelsens 

sammanträde i november som beslutar vilka ansökningar 2022 som ska 

prioriteras. De sökande får då sina beslut några veckor därefter.  

 

Förändringen innebär stora konsekvenser under 2022. Norsjöbygden 

tilldelas sin årliga ram och ansökningar kommer att kunna göras. Däremot 

innebär den ändrade tidplanen att inga projekt kommer kunna genomföras 

under 2022. Det kommer att vara tillåtet att påbörja projekt på egen risk 

efter att ansökan lämnats in, men få föreningar har de ekonomiska 

förutsättningarna att göra det valet.  

 

En övergångslösning behövs för att mildra konsekvenserna för 

föreningslivet under 2022. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun begär att Länsstyrelsen anpassar sin omläggning så att 

konsekvenserna för föreningslivet 2022 kan mildras och att övergången 

fullt ut sker först 2023. 

• Tillväxtavdelningen får i uppdrag att föra dialog med Länsstyrelsen. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Ingrid Ejderud Nygren, Tina Lundgren 
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KS-21/00576 § 131 

 

Näringslivspris 2021 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson  

 

På grund av rådande omständigheter måste ny näringslivspristagare för 

2021 utses. 

 

Norsjö kommun delar varje år ut ett Näringslivspris till ett företag med 

säte i kommunen i enlighet med de riktlinjer som antogs under 2012.  

 

Allmänna utskottet har att utse pristagare i nära anslutning till något event 

där priset kan delas ut inför en bred publik. I riktlinjerna framgår att priset 

ska betraktas som ett uppmuntringspris för framgångsrikt arbete med t.ex. 

service, innovativa produkter, arbetsmiljö, marknadsföring, jämställdhet, 

nytänkande eller övrigt som påvisar att företaget är en god representant för 

Norsjös näringsliv. 

 

Film på vinnaren kommer att produceras och prisutdelning att genomföras 

på arenaparkens scen i samband med firandet av Vasaloppet den 3 oktober 

där vinnare kommer att presenteras på arenaparkens scen.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Priset ska delas ut för året 2021.  

 

Ekonomi 

Priset utgörs av ett diplom samt 5000 kronor. Företaget får fritt använda 

diplomet samt avbildningar av detta i sin reklam. 

Kostnad på 5000 kr påföres kostnadsställe 1124. 

 

Allmänna utskottet beslut  

• 2021 års näringslivspris utdelas enligt förslag.  

• Priset delas ut i samband med Vasaloppets firande den 2 oktober 

2021.  

 

----- 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 

Beatriz Axelsson 
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KS-21/00971 § 132 

 

Rapport takkonstruktion ishall- och fotbollshall 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Amanda Rask och Robert Åman med stöd av 

konsult Viktor Rönnblom från Tyréns.  

 

Till följd av ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna rekommenderar 

Statens Haverikommission (SHK) alla byggnadsnämnder att utvärdera 

liknande takkonstruktioner ur säkerhetssynpunkt. Byggnader med 

takkonstruktioner av liknande slag som Tarfalahallen har identifierats i 51 

kommuner. I flera av dessa kommuner har byggnader behövt stängas för 

närmare undersökning och stabiliserande åtgärder. 

 

Ishall och Fotbollshall identifierades som en sådan konstruktion som ska 

utvärderas. Bygg och miljönämnden har därefter ålagt Norsjö kommun som 

fastighetsägare att bland annat genomföra en bedömning av 

takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet. Tyrens 

anlitades som konsult för att genomföra de åtgärder som ålagts kommunen. 

Den första rapporten visade att en fördjupad undersökning av hallarna var 

nödvändig. Tyréns anlitades på nytt för att genomföra även denna. 

 

I den fördjupade utredningen har hallarnas stommar mätts upp och samtliga 

knutpunkter i takstolarna dokumenteras och nya beräkningar har genomförts 

på hallarnas bärförmåga med avseende på instabilitet 

 

Under sommaren 2021 presenterades också Haverikommissionens 

slutrapport avseende takraset på ishallen i Kiruna. Haverikommissionens 

utredning visar att den typ av takkonstruktion som användes i Tarfalahallen 

i grunden var instabil och beroende av sekundära stabiliserande strukturer.  

Dessa beräknades och dimensionerades inte på ett ändamålsenligt sätt. Det 

fanns också brister i monteringen av hallen, vilket ytterligare påverkade 

stabiliteten negativt. Haverikommissionen riktar i rapporten tre 

säkerhetsrekommendationer till det företag som konstruerade stommen till 

Tarfalahallen vilket är samma företag som i fallet med ishall och fotbollshall 

i Norsjö.  

 

Den fördjupande undersökningen har lett till slutsatsen att tekniska 

förstärkningsåtgärder i någon form behöver genomföras på både ishall- och 

fotbollshall och troligen i kombination med minskad tillåten mängd snö på 

hallarnas tak.  

 

Konsulten föreslår i huvudsak följande åtgärder:   
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Fotbollshallen: 

Anslutning av stötta mot balk behöver förstärkas. 

Nocken behöver stabiliseras. 

Beslag mellan stötta och stag behöver monteras. 

Hallen klarar cirka 1,2kN/kvm snö på mark vilket motsvarar cirka 

95kg/kvm på taket. 

 

För att klara full snölast behöver hela överramen förstärkas, förslagsvis 

genom att montera nya limträbalkar (1 per sida) längs befintlig balk. 

Vid förstärkning verkar den nya överramen bli tillräckligt stabil så att 

nocken inte behöver förstärkas. 

 

Ishallen: 

Anslutning av stötta mot balk behöver förstärkas. 

Upplaget mellan stötta och balk är för hårt belastat och visar idag skador 

som är permanenta. Detta behöver åtgärdas.  

Nocken behöver stabiliseras. 

Hallen klarar cirka 1,5kN/kvm snö på mark vilket motsvarar cirka 

120kg/kvm på taket. 

För att klara full snölast behöver hela överramen förstärkas, förslagsvis 

genom att montera nya limträbalkar (1 per sida) längs befintlig balk. 

 

Ekonomi  

De föreslagna åtgärderna behöver projekteras och kostnadsberäknas.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Åtgärder bör vidtas snarast möjligt.  

 

Beslutsunderlag 

Tillsyn av takkonstruktioner – rapport 1 Tyrens (aktbilaga) 

Rapport 2 Tyrens (aktbilaga) 

Haverikommissionens slutrapport gällande takraset i Kiruna (aktbilaga) 

Pressmeddelande (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Informationen noteras.  

• Verksamheten får i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna föreslagna 

åtgärder. 

• Kostnad tas ur befintlig driftsbudget. 

 

----- 

Protokollet skickas till 

Amanda Rask  

Robert Åman 
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KS-21/00931 § 133 

 

Stipendiat - Ambassadör för Norsjö kommun  
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-31 § 124 att inrätta ett nytt 

stipendium – Ambassadör för Norsjö kommun – som utses av allmänna 

utskottet och delas ut i samband med något event eller 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

 

”Ambassadören ska främja Norsjö kommuninvånares intressen och verka 

för goda förbindelser samt uppfylla någon/några av nedanstående kriterier 

− Känna engagemang för Norsjös utveckling i flera avseenden. 

− Vara väl känd och respekterad inom sitt yrkesområde. 

− Inneha en stadigvarande plattform för att sprida ett positivt budskap 

om Norsjö. 

Ambassadörsutnämningen är en hederstitel och är inte tidsbestämd. 

Ambassadörens tid och engagemang för hedersuppdraget kan variera 

genom åren.” 

 

Det har inkommit en nominering. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Stipendiat utses enligt förslag. 

 

----- 
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KS-21/00973 § 134 

 

Återrapport - Handlingsplan för underhåll av 
anläggningstillgångar  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

Vid revisionsgranskning av underhåll av anläggningstillgångar 2019 

anmärkte revisorerna i sin rapport på att det saknas mål för underhåll av 

kommunens anläggningstillgångar. I revisionsgranskningen 

rekommenderades kommunstyrelsen att bland annat pröva vilka aktiviteter 

och resurser som måste tillföras för att utveckla dokumentation och analys 

av underhållsbehovet.  

 

En handlingsplan togs fram och medel äskades för utökade resurser till att 

arbeta med att utveckla dokumentation och analys av underhållsbehovet. 

Äskandet ströks i budgetberedningen till förmån för andra angelägna behov.  

 

Ingen av punkterna i handlingsplanen har avklarats hitintills under 2021 och 

verksamheten ser det inte rimligt att utföra det som planerats i dagsläget, 

även om vissa frågor till viss utsträckning kontinuerligt arbetas med i den 

ordinarie verksamheten, tex. utbildning av personal, arbetande med 

egenkontrollprogram etc. Handlingsplanen är därmed inte aktuell och 

behöver upphävas eller revideras.  

 

Verksamheten föreslår att frågan om mål för kommunens 

anläggningstillgångar och underhållet av dessa på något sätt i första hand 

lyfts in i kommunens övergripande mål inför för kommande mandatperiod.  

Detta kan vara ett bra sätt att säkerställa att uppföljning sker löpande via 

verksamheternas systematiska kvalitetsarbete och att detta återrapporteras 

enligt ordinarie process för uppföljning av måluppfyllelse. Flera av 

punkterna i handlingsplanen skulle kunna omarbetas till indikatorer eller 

aktiviteter kopplat till ett eventuellt övergripande mål för kommunens 

anläggningstillgångar.  

 

I andra hand föreslår verksamheten att handlingsplanen revideras och att den 

kompletteras med en rutin för när och hur uppföljning ska ske. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan underhåll anläggningstillgångar från 2019 (bilaga) 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Handlingsplanen upphävs 

• Verksamheten får i uppdrag att vid kommande översyn av mandatmålen 

presentera förslag på nytt övergripande mål och/eller indikatorer som 

berör underhåll av kommunens anläggningstillgångar.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 

Amanda Rask 

Tina Lundgren 

Eleonore Hedman 
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KS-21/00946  § 135 

 

Information om ansökan till Vinnova – förarbete för tågpendel 
Jörn – Bastuträsk – Skellefteå – Skelleftehamn 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Norsjö kommun har lämnat in en ansökan om finansiering av förarbete för 

tågpendel Jörn – Bastuträsk – Skellefteå – Skelleftehamn. Förarbetet har 

planerats av en arbetsgrupp bestående av bland andra företrädare för Hela 

Sverige ska leva, entreprenörer i Jörn och Bastuträsk samt Norsjö 

kommuns tillväxtavdelning.  

Arbetsgruppen har knutit till sig följande partners för genomförande av 

projektet: Skellefteå kommun, Boliden AB, Northvolt, 

samverkansorganisationen Sustainable Skellefteå, Skellefteå Kraft, 

testbolaget Rail Test Nordic och Skellefteå Buss.  

 

Ansökan har gjorts i en utlysning där Vinnova söker efter lösningar som 

förenklar för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val när de 

ska resa. Lösningarna kan vara nya affärsmodeller, nya regelverk eller 

attitydförändrande aktiviteter eller tjänster.  

 

Förarbetet syftar till att driva på processen för etablering av rälsbusstrafik 

och bidra med kompetensförsörjning samt till befolkningsutveckling i 

småorter och på landsbygd men även till industrins nya växtplats i 

Skellefteåområdet.  

De underlag som förarbetet ska resultera i tas fram i syfte att underlätta 

snabb start av rälsbusstrafik genom konkreta och väl underbyggda förslag 

till lösningar samt lägga grund för beteendeförändringar vad gäller 

resande.  

 

Ansökan handläggs för närvarande hos Vinnova och beslut väntas i slutet 

av september. Arbetsgruppen undersöker samtidigt kompletterande 

finansieringslösningar för att stärka förarbetet. 

 

Ekonomi 

Förarbetets budget uppgår till 500 000 kronor. Ingen medfinansiering 

krävs. 

 

Tidsbegränsning/tidsperspektiv 

Ansökan gäller ett steg 1-projekt som får pågå i max 6 månader. 

Projektstart ska ske inom 2 månader från att beslut meddelas. 

 

Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning (bilaga) 
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Allmänna utskottets beslut 

• Inlämnad ansökan godkänns 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-21/00974 § 136 

 

Ansökan om medfinansiering av förstudie, Region 10 näringsliv   
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

 

Näringslivs- och tillväxtavdelningarna i Region 10 arbetar med att lägga 

grunden för det gemensamma arbetet för ett långsiktigt näringslivs- och 

tillväxtarbete.   

 

Det finns för närvarande möjlighet att ansöka om finansiering hos 

Tillväxtverket för att genomföra förstudie. Ansatsen är att skicka in 

finansieringsansökan till Tillväxtverket men oavsett beslut från 

Tillväxtverket så arbetar Region 10 näringsliv för att göra en förstudie med 

egen finansiering. Det råder konkurrens om medlen från Tillväxtverket och 

beslut tas löpande tills medlen är slut. Arbete pågår för närvarande med 

ansökan och tidsramarna är snäva för möjligheten att ansöka. Mellan 16 

augusti och 31 oktober är det möjligt att löpande söka stöd för förstudier 

utifrån aktuell tillgång på medel.   

 

Den förstudie man ser behov av är till för att ta fram ett ”noll-läge” där man 

fångat företagens verkliga behov samt samhällets, kommunernas och 

näringslivskontorens behov och utmaningar. I förstudien vill man även 

skapa förutsättningar för en post-pandemimodell för uppföljning av behov 

och utmaningar.  Ambitionen är att Region 10 ska ha en framstående 

position på nationell basis när det gäller utvecklingsarbete. Målsättningen är 

att förstudien ska resultera i en fördjupad behovsanalys med tillhörande 

intressentförankring med avstämning.  

 

Ekonomi  

Förstudien har kostnadsberäknats till omkring 800 000 kronor. Från 

arbetsgrupperna som arbetar med förstudieansökan föreslås att kommunerna 

går in med 40 000 kronor vardera som medfinansiering av förstudien. 

Återstående 400 000 kronor ansöks från Tillväxtverket. Om inte ansökan går 

igenom avser Region 10 näringsliv att genomföra förstudien med halverad 

budget 400 000 kronor.   

 

Tillgängligt för beslut avseende 2022 är:  

Budget (kst 1901) 233 409  

Bygdemedel    46 993  

Totalt*  280 402  

 

* Beloppet förutsätter ett utgångsläge med budget 370 000 kr och ram 

bygdemedel på 400 000 kr.  
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Tillgängliga medel 2021 är för närvarande 89 360 kr i egen budget (kst 

1901) som kan nyttjas för ändamålet om det i nuläget inte bedöms lämpligt 

att binda upp ytterligare medel för 2022.  

 

Övriga inneliggande anspråk för 2021 uppgår till 30 000 kr utöver denna 

ansökan. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Förstudien ska genomföras under 2022.   

 

Verksamhetens yttrande  

Samarbetet i Region 10 avseende näringslivsfrågor har hög prioritet. 

Förstudien inför Region 10 näringslivsarbete är av stor betydelse för att 

grundlägga ett långsiktigt arbete med framgångspotential. Förstudien spelar 

en avgörande roll i fråga om förutsättningar för framgång. Tillväxtverket har 

inom Näringslivsklimat (1,76 mkr) påtalat att kommunerna i hög 

utsträckning visar brister i fråga om att problematisera och gå till botten 

med orsaker till nuvarande situation.  

 

För medfinansiering i form av budget (kst 1901) samt bygdeavgiftsmedlens 

näringslivsfrämjande del har kommunstyrelsen fastställt följande 

prioriteringar för femårsperioden 2022 - 2026:  

 

- Miljömässig hållbar utveckling 

- Insatser som bidrar till hållbar logistik och persontransport  

- Ekonomisk hållbar utveckling  

- Insatser som bidrar till att ta tillvara IT-infrastrukturens värden och 

mervärden  

- Social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling  

- Samverkan inom landsbygdsutveckling genom Leader i 

Skellefteregionen  

- Samverkan inom Region 10 inom näringslivsfrämjande insatser för att 

utveckla och vara en stark aktör lokalt, nationellt och internationellt  

- Förstudien ligger väl i linje med prioriteringarna som beskrivs ovan där 

samverkan inom Region 10 inom näringslivsfrämjande insatser är ett 

uttalat område för finansiering.   
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 Forts. § 136 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Norsjö kommun medfinansierar förstudien i Region 10 näringsliv.  

• Kontant medfinansiering sker med totalt 40 000 kronor.  

• För medfinansiering nyttjas budget för 2021 på kst 1901. 

”Medfinansiering  utvecklingsprojekt”. 

• Kostnaden påföres kostnadsställe P0812.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Beatriz Axelsson  

Ingrid Ejderud Nygren 

Tina Lundgren  
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KS-21/00948  § 137 

 

Avtal om fiberhyra i Norsjö kommuns stadsnät 
 

Bakgrund 

Beredande tjänstepersoner: Ingrid Ejderud Nygren/Johan Morén 

 

Norsjö kommuns stadsnätsverksamhet tillämpar avgifter för de externa 

aktörer som hyr svartfiber, transmission, nättariffer eller inplacering av 

kunder, utrustning samt kapacitetsförbindelser av det kommunala 

stadsnätet.  

Allmänna utskottet har delegation att på marknadsmässiga villkor besluta 

om avgifter för ovan nämnda vid förfrågningar och etableringar. 

 

En förfrågan har inkommit om att träffa avtal om hyra svartfiber på 

sträckan Vargfors – Norsjö. Prissättningen föreslås baseras på förhyrning 

av sträckan fågelvägen Vargfors – Norsjö (15 km / 15 000 m) och på 

nyttjande av befintlig fiberinfrastruktur. 

 

Förslag till avtalslösning och prissättning presenteras vid mötet. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Avtal tecknas med aktuell kund enligt förfrågan. 

• Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att teckna avtalet. 

 

----- 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Johan Morén 

Tina Lundgren 
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KS-21/00958 § 138 

 

Avtal om fiberhyra i Norsjö kommun via AC-net  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Norsjö kommuns stadsnätsverksamhet tillämpar avgifter för de externa 

aktörer som hyr svartfiber, transmission, nättariffer eller inplacering av 

kunder, utrustning samt kapacitetsförbindelser av det kommunala stadsnätet.  

Kommunstyrelsens allmänna utskott har delegation att på marknadsmässiga 

villkor besluta om avgifter för ovan nämnda vid förfrågningar och 

etableringar. 

 

En förfrågan har inkommit via AC-net om att träffa avtal om hyra av 

svartfiber.  

Vidare vill man beställa inplacering med samma avtalstid som fiberhyran. 

 

I dagsläget finns begränsningar i stadsnätet som gör att kommunen inte har 

möjlighet att tillgodose denna förfrågan. Ett investeringsärende för 

utbyggnad av kapacitet och redundans i samhället är inlämnat. Denna 

investering är en förutsättning för tecknande av detta avtal. 

 

Förslag till avtalslösning och prissättning presenteras vid mötet. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Godkännande av avtalstecknande ges till AC-net enligt förfrågan med 

förbehållet att detta kräver att erforderliga beslut fattas i 

kommunfullmäktige oktober 2021.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Johan Morén 

Tina Lundgren 
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KS-21/00982 § 139 

 

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 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 utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• 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. 

 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 

Eleonore Hedman 

Johan Morén 
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KS-21/00812 § 140 

 

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 om 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. 

 

Handlingen är också skickad på remiss till miljö- och byggnämnden för 

granskning inför beslut. 

 

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 (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

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

vindkraftparken Tomasliden. 

 

----- 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Elin Nilsson 
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KS-21/00940 § 141 

 
Firmatecknare för Norsjö kommun 

 

Bakgrund 

Enligt reglemente för kommunstyrelsen § 30, ska avtal, andra handlingar 

och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av 

ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 

handlingar. 

Beslut om firmatecknare ska tas årligen i oktober, enligt beslut om rutin, 

såvida inte någon förändring föranlett beslut om firmatecknare vid annan 

tidpunkt. 

 

För att ytterligare förtydliga vem som har rätt att underteckna handlingar 

behöver tidigare beslut förtydligas med namn där namn tidigare inte 

framgått.  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av 

kommunstyrelsen och dess utskott ska undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors med vice ordförande 

Hans Klingstedt som ersättare samt kontrasigneras av kommunchef 

Eleonore Hedman med kanslichef Siv Bäckström som ersättare. 

• För nedanstående ärenden uppdras till nedan förtecknade att 

underteckna angivna handlingar: 

 

Ärendetyp Fullmakt till 

Undertecknande av 

borgensåtaganden samt 

skuldförbindelse vid upptagande 

av lån 

Kommunstyrelsens ordf. Mikael 

Lindfors samt kommunstyrelsens 

v. ordf. Hans Klingstedt som 

ersättare. Kontrasigneras av 

kommunchef Eleonore Hedman 

med kanslichef Siv Bäckström 

som ersättare 

 

Bemyndigande att underteckna 

köpeavtal vid markförvärv 

Kommunstyrelsens ordf. Mikael 

Lindfors samt kommunstyrelsens 

v. ordf. Hans Klingstedt som 

ersättare. Kontrasigneras av 

kommunchef Eleonore Hedman 

med kanslichef Siv Bäckström 

som ersättare 
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 Forts. § 141 

 

För nedanstående ärenden gäller även att vid byte av 

befattningshavare och vid längre ledigheter där vikarie utses, gäller 

fullmakt till befattningshavare alternativt vikarie. 
 

Uttag ur post- och bankräkningar Ekonomichef Tina Lundgren 

Ekonom Sara Andersson, 

Ekonomiassistent Malin 

Lundström, Ekonomiassistent 

Astrid Forslund (fullmakten 

gäller endast två i förening) 

 

Undertecknande av ansökningar om 

lagsökningar/betalningsföreläggande 

Ekonomichef Tina Lundgren 

Ekonom Sara Andersson, 

Ekonomiassistent Malin 

Lundström, Ekonomiassistent 

Astrid Forslund (fullmakten 

gäller endast två i förening) 

 

Utfärdande och undertecknande av 

anmälan om arbetsskada, 

arbetsgivarintyg, AFA-försäkringar 

Lönesamordnare Anneli 

Johansson, Lönesamordnare 

Jenny Lindberg 

 

 

----- 
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KS-21/00691 § 142 

 

Uppföljning av 2019 års fördjupade granskningar  
 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 

angeläget att göra en uppföljning av de fördjupade granskningar som 

genomfördes under revisionsåret 2019.  

Syftet med uppföljningen har varit att pröva om kommunstyrelsens arbete 

med att utveckla verksamheterna i fråga och åtgärda tidigare konstaterade 

brister bedrivits ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  

 

Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor:  

− Har kommunstyrelsen beslutat om tillräckliga åtgärder med anledning 

av respektive granskning?  

− Har kommunstyrelsen säkerställt att beslutade åtgärder genomförs samt 

återrapporteras?  

− Har kommunstyrelsen följt upp om genomförda åtgärder varit 

tillräckliga och vid behov vidtagit ytterligare åtgärder för respektive 

granskningsområde?  

 

Revisionsobjekt i granskningen har varit kommunstyrelsen. Utifrån 

genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 

kommunstyrelsens arbete med att utveckla verksamheterna i fråga och 

åtgärda tidigare konstaterade brister delvis bedrivits på ett ändamålsenligt 

sätt, samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig. Resultat och 

underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad revisionsrapport.  

 

Med anledning av det som framkommit i granskningen rekommenderar vi 

kommunstyrelsen 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.  

 

Revisionen emotser kommunstyrelsens skriftliga återkoppling utifrån 

granskningen och de rekommendationer som lämnas, senast per oktober 

2021. 

 

Nuläge 

Redogörelse för åtgärder för ovanstående revisionsfrågor återfinns i bilagan 

Bilaga revisionsuppföljning – 2019 års revisioner. 
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Utifrån granskningens rekommendationer ges följande kommentar: 

Norsjö kommun har ett reglemente för intern kontroll som fastställdes av 

kommunfullmäktige 2013-12-09. Genomgång av detta reglemente har visat 

på delar som varit svårtolkade och inneburit mycket administrativt arbete. 

Därför föreslås en revidering för att på ett tydligare beskriva hur, när och av 

vem den interna kontrollen ska bedrivas samt för att uppnå de 

rekommendationer som revisionerna givit. 

 

Revideringen av reglementet utgör ett separat ärende.  

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport (bilaga). 

Revisionsuppföljning – 2019 års revisioner (bilaga) 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Informationen noteras och vidtagna åtgärder godkänns. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Siv Bäckström 
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KS-21/00959 § 143 

 

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 utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Det reviderade reglementet för internkontroll fastställs  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Siv Bäckström 
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KS-21/00858 § 144 

 
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 
2023-2026 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Inför mandatperioden 2023-2026 ska en översyn ske av ersättnings-

reglemente samt basarvode för förtroendevalda. 

 

Kommunstyrelsen har att utse en arbetsgrupp för detta uppdrag.  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Arbetsgruppens ska bestå av demokratiberedningens presidium samt 

gruppledarna eller den person som partiet utser med 

demokratiberedningen som sammankallande. 

• Fastställande av basarvode för förtroendevalda ska ske vid fullmäktiges 

sammanträde i mars 2022. Fastställande av ersättningsreglemente för 

förtroendevalda ska ske vid fullmäktiges sammanträde i juni 2022.  

 

----- 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Utsedd arbetsgrupp 

Ingela Lidström 
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KS-21/00892 § 145 

 

Politisk organisation 2023-2026  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Inför ny mandatperiod bör den politiska organisationen ses över när det 

gäller struktur, omfattning och innehåll. Kommunstyrelsen har att utse en 

arbetsgrupp för detta uppdrag. Färdigt förslag bör beslutas av 

kommunfullmäktige i mars 2022. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Arbetsgruppens ska bestå av demokratiberedningens presidium samt 

gruppledarna eller den person som partiet utser med 

demokratiberedningen som sammankallande. 

• Fastställande av den politiska organisationen ska ske vid fullmäktiges 

sammanträde i mars 2022. 

 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Utsedd arbetsgrupp 

Ingela Lidström 
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KS-21/00865 § 146 

 

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). 

 

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.  
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 Forts. § 146 

 

Beslutsunderlag  

Mandatfördelningsmodell, bilaga 

Möjliga kostnader med annat antal ledamöter, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Under mandatperioden 2023–2026 ska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige vara 27. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Gruppledare för partier representerade i Norsjö kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Ingela Lidström 
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KS-21/00893 § 147 

 

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. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Sammanträden via distansuppkopplade ledamöter i utskott, nämnder och 

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

----- 

 

Protokollet skickas till 

Aina Sjölin Ekman 

Ingela Lidström 

Elin Nilsson 

Elin Andersson 

Mikael Lindfors 

Magnus Eriksson 

Sam Venngren 
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KS-21/00928 § 148 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Utskottet har inget att erinra mot förslaget. 

• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen 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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KS-21/00561 § 149 
 

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 

valperioden inför nästa hösts val beslutade kommunfullmäktige i 

junisammanträdet 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 

skatteunderlagsprognos per augusti. 

 

Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolkningsminskning på -

30 personer från första november 2020 till första november 2021.  

 

Samverkan har skett med de fackliga organisationerna 2021-09-20. 
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 Forts. § 149 

 

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 preliminärt enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  x xxx tkr 

- Kommunstyrelsen xxx xxx tkr 

- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  x xxx tkr 

- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem xxx tkr 

- Överförmyndarnämnd xx 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. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef  
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KS-21/00981 § 150 

 

Delårsrapport Norsjö kommun 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 

På grund av uppkommen alltför kort handläggningstid kommer 

delårsrapporten för perioden januari-augusti att direkt överlämnas till 

kommunstyrelsen inför dess sammanträde 2021-10-12. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.  

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef  
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KS-21/00563 § 151 
 

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 

näst kommande 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 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Den primärkommunala skattesatsen för 2022 fastställs till oförändrat 

23,35 öre per skattekrona. 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ekonomichef 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 48 
Allmänna utskottet 2021-09-28 

 
 

K:\Protokoll\AU\2021\210928.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-21/00983 § 152 
 

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 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

i Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott. 

 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef  

Norsjölägenheter AB 

 

 

 


