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Ansökan lämnas till anställande chef (Åsa Eriksson /Jens Lidberg) 

Ansökan Satsning legitimerad personal - ANSÖK SENAST 10/12 INNEVARANDE ÅR. 
 
Namn: 
 
 

Personnummer: 

Adress: 
 
 

Telefonnummer: 

 
Jag har följande examen: 

o Legitimerad sjuksköterska 
o Legitimerad fysioterapeut 
o Legitimerad arbetsterapeut 
o Socionomexamen 
o Fil.kand. med huvudområde socialt arbete/socialpedagogik 
o Annan:_______________________________________ 

 
Jag är Tillsvidareanställd som: 

o Sjuksköterska 
o Fysioterapeut (sjukgymnast) 
o Arbetsterapeut 
o Socialsekreterare 
o Biståndshandläggare 
o LSS-handläggare 
o Socialpedagog 

 
Omfattning (procent):________ 
Anställningsdatum:________ 
 
Jag ansöker om 

o Spår 1 Bonustrappa – ej boende i kommunen 
o Spår 2 Bonustrappa – boende i kommunen 
o Spår 3 – Flyttbonus, datum för flytt till kommunen:_________ 
o Spår 4 (från och med 2024-01-01) 

 
OBS – Endast möjligt att ansöka om ett spår – med undantag för spår 1 som går att kombinera med spår 3 om 
du som tillsvidareanställs efter 2021-07-01 inte är boende/folkbokförd i kommunen väljer att flytta till och 
folkbokföra dig i kommunen.  
Spår 4 är en förlängd satsning, för dig som utbildar dig nu finns möjligheten att ansöka till satsningen under 
2024/2025 och hinner då delta fram till år 2030. 
 
Kriterier:  

• Legitimerade sjuksköterskor tillsvidareanställs som sjuksköterska   
• Socionomer tillsvidareanställs som socialsekreterare, utvecklingsledare 
/förste socialsekreterare, bistånds- och LSS-handläggare  
• Socialpedagog tillsvidareanställs som socialpedagog  
• Legitimerade Arbetsterapeuter tillsvidareanställs som arbetsterapeut   
• Legitimerade Fysioterapeuter tillsvidareanställs som fysioterapeut   
 

UTBETALNING SKER I DECEMBER TILL REGISTRERAT LÖNEKONTO. 
Utbetalningarna upphör om anställningen avslutas. 
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Ansökan lämnas till anställande chef (Åsa Eriksson /Jens Lidberg) 

2021-07-01 till 2026-07-01   
 
Spår 1: Trappa utifrån anställningstid i Norsjö kommun  
För dig som omfattas av kriterierna enligt ovan hos Norsjö kommun.  
  

Nivå 1 – efter 12 
månader  

  

Nivå 2 – efter 36 månader  
  

Nivå 3 – efter 60 månader  
  

  
Engångssumma 10 000 kr  
  

  
Engångssumma 15 000 kr  

  
Engångssumma 20 000 kr  

För redan anställda som jobbat mer än 60 månader utbetalas den totala summan ut fördelat på de 
kommande 3 åren – dvs. 15 000 kr/år.  
För redan anställda som jobbat mer än 36 månader utbetalas summan för nivå 1 och 2 fördelat på de 
kommande 2 åren – dvs. 12 500 kr/år.  
  
Spår 2: Trappa utifrån anställningstid i Norsjö kommun, för  
folkbokförda i Norsjö kommun.  
För dig som omfattas av kriterierna enligt ovan hos Norsjö kommun och är folkbokförd i Norsjö 
kommun.  
  

Nivå 1 – efter 12 
månader  

  

Nivå 2 – efter 36 månader  
  

Nivå 3 – efter 60 månader  
  

  
Engångssumma 15 000 kr  
  

  
Engångssumma 25 000 kr  

  
Engångssumma 30 000 kr  

  
För redan anställda som jobbat mer än 60 månader utbetalas den totala summan ut fördelat på de 
kommande 3 åren – dvs. 23 333 kr/år.  
För redan anställda som jobbat mer än 36 månader utbetalas summan för nivå 1 och 2 fördelat på de 
kommande 2 åren – dvs. 20 000 kr/år.    
  
Spår 3: Flyttbonus  
 För dig som omfattas av kriterierna enligt ovan hos Norsjö kommun och flyttar till Norsjö 
kommun erhåller en flyttbonus. När du varit folkbokförd i kommunen 12 månader erhåller du 10 000 
kr och efter 24 månader som folkbokförd i kommunen erhåller du ytterligare 15 000 kr.  
  
2022-01-01 till 2030-12-31 
 
Spår 4: Utbildningsbonus  
Du som under denna tid påbörjar en utbildning (under 2021-2022) och anställs enligt kriterierna 
ovan (under 2024-2025) hos Norsjö kommun och är folkbokförd i Norsjö kommun vid 
anställningsdatumet.   
  

Nivå 1 – efter 12 
månader  

  

Nivå 2 – efter 36 månader  
  

Nivå 3 – efter 60 månader  
  

  
Engångssumma 15 000 kr  
  

  
Engångssumma 25 000 kr  

  
Engångssumma 30 000 kr  

  
  


