
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

den 28 mars kl. 18.00.  

 

Partigrupperna samlas måndag den 28 mars kl. 17.00 på Medborgarhuset. 

 

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

första hand från kansliet.  

 

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND 

Allmänheten ges tillfälle att kl. 18:00 och längst fram till kl. 19:00 ställa frågor rörande 

kommunens årsredovisning som omfattar den bedrivna verksamheten under föregående 

år. Årsredovisningen finns att läsa på anslagstavlan på kommunens hemsida www.nor-

sjo.se 

 

 

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 5  

  april kl. 13:00 på kommunkontoret   

 

4. Arbetsordning 

 

5. Årsredovisning för 2021 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö kommun 

  KS § 53/22 

 

6. Avsägelse av förtroendeuppdrag 

 

7. Delgivning 

 

8. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2022-2026 

  KS § 13/22 

 

9. Remiss – Regional innovationsstrategi 2022 

  KS § 15/22 

 

10. Ny reningskammare till Bjurträsk avloppsreningsverk 

  KS § 16/22  

 

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

  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2021 

  KS § 19/22 

 

12. Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2021 

  KS § 27/22 

 



13. Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 -   

  basarvode 

  KS § 28/22 

 

14. Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 

  KS § 29/22 

 

15. Investeringsärende – Utbyggnad och uppgradering stadsnätet i Bastuträsk 

  KS § 44/22 

 

16. Lokalutredning – Förskola 

  KS § 45/22 

 

17. Motion – Inför nämnder i stället för utskott 

  KS § 47/22  

  

18. Tilläggsanslag för 2021 

  KS § 48/22 

 

19. Hantering – Extra medel 2022 

  KS § 49/22   

 

20. Direktiv för budget 2023 

  KS § 52/22 

 

21. Ombudgetering av medel ur 2021 års budget till 2022 

  KS § 54/22 

 

22. Revidering – Satsning av viss högskoleutbildad personal 

  KS § 57/22  

 

23. Budget 2022 Norsjölägenheter AB 

 

24. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till 

  behandling   

 

Norsjö 2022-03-18 

 

Sam Venngren   

Kommunfullmäktiges ordförande   
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Årsredovisning för 2021 års räkenskaper och förvaltning för Nor-
sjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

1. Årsredovisning 2021 

Redogörelse för 2021 års räkenskaper och förvaltning redovisas enligt 

särskild bilaga. 
 

2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till resultatutjämningsre-

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

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2021 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 

rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovis-

ningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som 

fullmäktige beslutat om i årsbudget. 
 

4. Granskning av 2021 års verksamhet 

Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2021 lämna en redogö-

relse för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning över ge-

nomförda revisionsinsatser presenteras. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 33 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 40 

Årsredovisning, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 53 

Granskning av årsredovisning, bilaga 

Revisionsberättelse, bilaga  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Årsredovisning för 2021 godkänns. 

• Avsättning till resultatutjämningsreserven är ej möjlig för verksamhetsåret 

2021. 

• Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämnderna 

och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

• Revisorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten antas. 

• Återstående medel, av de för år 2019 erhållna medel från Tillväxtverket, 

till projektet Företagsklimat påverkade 2019 års resultat positivt med 

2 148 tkr. Medlen var inplanerade att arbetas upp under år 2020 och 2021. 

Med anledning av pandemin har medlen ej hunnit arbetas upp. Verksam-

heten vill därför få använda kvarvarande 272 tkr under år 2022. Om kom-

munens resultat blir negativt år 2022 på grund av underskott i projektet 

Företagsklimat återställs inte underskottet i balanskravet till den del un-

derskottet avser projektet, dock maximalt 272 tkr. 

• Årets underskott, -24,9 mnkr, beror i sin helhet på inlösen av delar av an-

svarsförbindelsens pensionsskuld. Inlösen har skett med 32,2 mnkr, vilket 



med tillhörande löneskatt blir 40,0 mnkr. Med anledning av kommunens 

starka ekonomiska ställning och vad underskottet beror på så kommer inte 

årets underskott att återställas i balanskravet. 

----- 
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Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 
Jörgen Andersson (C)  

Kommunfullmäktige – ordinarie 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Avsägelsen godkänns. 

• Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av ny ordinarie 

ledamot i kommunfullmäktige efter Jörgen Andersson (C). 

----- 
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Delgivning  

 

Länsstyrelsen Norrbotten 

KS-22/00017 Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndar-

nämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö, Arvid-

sjaur och Arjeplogs kommuner 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

----- 
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Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2022 – 2026 
 
Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

Norsjö kommun tar för närvarande fram en ny bredbandsstrategi för perioden 

2022 – 2026. Bredbandsnätet är en samhällskritisk infrastruktur och utgör lik-

som annan samhällsbärande infrastruktur en grundförutsättning för att bo, 

leva och verka i Norsjöbygden. 

 

Bredbandsstrategin är en del i visionsarbetet och beskriver hur stadsnätet ska 

bidra till visionen Världens bästa vardag. Stadsnätet och bredbands-verksam-

heten ska vara ett verktyg för utveckling som ska samverka med, och för-

stärka, andra insatser som stärker varumärket och bilden av Norsjöbygden. 

 

Norsjö kommun ska vara en aktiv och självständig nätägare som genom stra-

tegiska utvecklingsinsatser och samarbeten lokalt, regionalt och nationellt sä-

kerställer stadsnätets täckning, drift och utveckling. 

Bredbandsstrategin beskriver strategiska utvecklingsområden under perioden 

2022 – 2026 och hur insatser inom dessa områden bidrar till ett stadsnät an-

passat för ett modernt digitalt samhälle. 

 

Ekonomi 

Bredbandsstrategin beskriver inga ekonomiska detaljfrågor. Den ska ge per-

spektiv på stadsnätets potential att bidra till ekonomiska utveckling i ett vi-

dare perspektiv än det rent driftekonomiska där strategin beskriver vissa prin-

ciper. För strategins genomförande behöver en handlingsplan upprättas som 

beskriver aktiviteter för måluppfyllelse samt de ekonomiska förutsättningarna 

för genomförandet. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Bredbandsstrategin ska gälla perioden 2022 – 2026. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2021-11-15 § 161 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 255 

Allmänna utskottet 2022-01-17 § 8 

Bredbandsstrategi, bilaga 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 13 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

• Upprättad bredbandsstrategi godkänns. 

----- 
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Remiss - Regional innovationsstrategi 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson 

 

Region Västerbotten har skickat för remiss, Regional Innovationsstrategi. 

Strategins syfte är att kraftsamla kring innovation som verktyg för att nå reg-

ionala, nationella och globala mål. Strategin utgår från inriktningarna och pri-

oriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

 

Mål och insatser i den regionala innovationsstrategin präglas även av inrikt-

ningarna i den regionala utvecklingsstrategin; att skapa en sammanhållen reg-

ion, jämlik och jämställd inkludering samt att vara föregångare i omställ-

ningen. Innovationsförmåga är något som är viktigt för att uppnå mål inom 

alla samhällsområden, och den regionala innovationsstrategin bidrar därför 

till att nå samtliga utvecklingsmål i den regionala utvecklingsstrategin. 

Det övergripande målet för den regionala innovationsstrategin är att Väster-

botten ska vara En nytänkande och smart region  

 

Regionala innovationsstrategin - En plattform för att stärka regionens inno-

vationsförmåga i dag och i framtiden.  

- Stärka samspelet i ekosystemet  
- Mobilisera alla sektorer kring innovation  
- Identifiera utmaningar och styrkor i regionen  
- Vägledning och prioritering för insatser  
- Bas för innovationsledning, koordinering och samverkan 
 

En strategi som samlar regionens aktörer 

Tillsammans utgör det regionala innovationsekosystemet. Företag och entre-

prenörer har en central roll i att ta idéer till en marknad, som drivande kraft 

för omställning, och för att skala upp innovationer. Universiteten är viktiga 

för att generera ny kunskap, högutbildad arbetskraft och skapa innovations-

stöd.  Idéburen sektor utgör en viktig drivkraft för innovation, inte minst för 

sociala innovationer, och utgör en viktig kunskapsbärare i innovationsproces-

ser. De innovationsstödjande aktörer som stödjer entreprenörskap och inno-

vationsutveckling såsom science parks, inkubatorer, acceleratorer, testmiljöer, 

nätverk, kluster/mötesplatser och finansiärer är nyckelspelare för att ge män-

niskor möjligheter att förverkliga idéer och för att skapa en innovationsfräm-

jande kultur i regionen.  

 

Offentlig sektor i form av kommuner, regioner och myndigheter har flera 

olika roller i innovationsarbetet, både som innovatörer och efterfrågare av in-

novativa lösningar, till exempel genom innovationsupphandlingar, extern 

samverkan och nya former av partnerskap.  

 

Den regionala innovationsstrategin utgör en gemensam plattform för att ut-

veckla Västerbottens innovationsförmåga där alla länets aktörer ska känna sig 

delaktiga. Genom att identifiera utmaningar och styrkor i regionen ger strate-

gin en bild av den typ av frågor Västerbotten behöver utveckla i samverkan. 

Strategin bidrar också med vägledning till prioriteringar vid insatser som pro-

jekt och andra satsningar, vilket ger möjlighet för aktörer i länet att förhålla 

sig till strategin i sina satsningar, för att bidra till länets gemensamma mål-

bild. 



 

Globala trender som påverkar behovet av innovationsförmåga 

- Konstant och snabb förändring gör innovation till en grundläggande sam-

hällsförmåga 
- En snabb och global hållbar omställning kräver förnyelse och transform-

ation 
- Snabb teknikutveckling driver fram nya affärsmodeller och utmanar eta-

blerade system 
 

Utmaningar och möjligheter för stärkt innovationskraft i Västerbotten 

- Starkt utgångsläge men stora inomregionala skillnader i kapacitet och be-

hov 
- Starka kunskapsmiljöer och stödsystem 
- Synen på innovation har påverkat möjligheterna och stödstrukturerna 

 

Västerbottens styrkeområden 

- Styrkeområden med bas i naturresurser  
o Hållbara energisystem 
o Tillverkningsindustri 
o Gruv- och mineralbranschen 
o Skoglig bioekonomi 

- Styrkeområden med bas i naturresurser, kultur & kunskapsresurser  
o Besöksnäringen 

o Livsmedelsproduktion 
o Kulturella och kreativa näringar (KKN) 

- Styrkeområden med bas i kunskapsresurser  
o Digitalisering 

o Life Science 
 

Mål och insatser för Västerbotten- som ska bidra till att skapa en nytän-

kande och smart region 

En innovationsmotor för hållbar utveckling 

Insatser som har stor effekt, eller stor potential att bidra till en grön omställ-

ning, ökad social och långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

- Utveckla samhällets förmåga att ta till sig tekniker 
- Behovet av kompetens och modeller för kompetensutveckling 
- Användningen och kunskapen om teknikerna blir inkluderande 

 

Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser 

Identifiera och genomföra insatser som leder till att företag, idéburen sektor, 

offentlig sektor och akademi utvecklar och implementerar modeller, metoder 

eller arbetssätt som bidrar till förnyelse och transformation. 

- Utveckla processer för smart specialisering 
- Skapa mötesplatser samt utveckla och stärka samverkan 
- Öka förmågan att identifiera, analysera och agera på trender och skeen-

den i omvärlden. 
- stödstrukturer och kapital 
- stödstrukturerna ska bidra till jämställdhet och jämlikhet 
- utveckla och vidareutveckla inkubatorer och acceleratorer. 
- snabbt möta föränderliga kompetensbehov 
 

Samverkan och lärande inom innovation 

Region Västerbotten ansvarar för att driva på genomförandet av strategin ge-

nom ett regionalt innovationsledarskap. Detta sker genom styrning av 



medfinansiering och prioritering av finansiella medel från EU och nationella 

program, påverkansarbete och intressebevakning samt genom att främja sam-

verkan, samarbete och samordning inom det regionala innovationsekosyste-

met.  

En viktig del i detta är att fortlöpande mäta, följa upp och utvärdera insatser 

som görs inom länet och att säkerställa lärande och förnyelse inom arbetet 

som en del i de lärandeinsatser och utvärderingar som omfattas av den region-

ala utvecklingsstrategin. En gång under varje mandatperiod görs en översyn 

av strategins aktualitet och vid behov görs då uppdateringar eller korrige-

ringar. 

 

Tillväxtavdelningens yttrande: 

Den Regionala innovationsstrategin är väl underbyggd med dialog med aktö-

rer från offentliga, privat och idéburen sektor. Möjligheten har funnits i tidigt 

skeende komma med inspel och synpunkter vilket Norsjö kommun har bidra-

git till. 

I den Regionala Innovationsstrategin har man identifierat utmaningen att det 

regionala stödsystemet är koncentrerat runt kuststäderna där också universite-

ten är lokaliserade. Inte konstigt att fler innovationer skapas där då övriga 

Västerbotten inte har samma tillgång, men strategin pekar också på möjlig-

heter. Det väl utbyggda bredband och kunnande inom digitala tekniker som 

finns i Västerbotten ger förutsättningar att kunna dra nytta av dessa strukturer 

i hela regionen. Formerna för att säkerställa stödstrukturer som kan möta den 

lokala kontexten och behoven kan kräva såväl fysisk närvaro som digitala lös-

ningar som kopplar samman med regionens stödstrukturer eller nationella och 

europeiska plattformar, detta ser Norsjö kommun som mycket positivt. 

 

En strategi som samlar regionens aktörer i det regionala innovationsekosyste-

met. Här har strategin pekat ut flera viktiga aktörer som har saknats i tidigare 

Regionala innovationsstrategier. 

I styrkeområden kan vi tydligt se att Norsjö kommuns och övriga kommuner i 

Region 10 synpunkter och inspel plockats fram. Norsjö kommun kan känna 

igen sig i att besöksnäringen finns i hela regionen och har en särskild bety-

delse för sysselsättningen i glesbefolkade områden. Västerbottens livsmedels-

produktion är den stora andel av produkterna som kommer från skog och 

mark så som ren, vilt, bär och fisk med stor potential för ökad förädling och 

innovation. Regionens industri består av en mängd mer nischade företag som 

ofta är inriktade på en global marknad som inte sällan är världsledande inom 

sin specifika nisch. Snabb teknikutveckling och digitalisering, forsknings-

framgångar inom precisionsmedicin och avancerade terapier, regionens gles-

bygdsstruktur och många starka kunskapsmiljöer inom regionen, kommu-

nerna och universiteten är några faktorer som driver utvecklingen av framti-

dens hållbara hälso- och sjukvård. 

 

Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser. stödstruk-

turer och kapital för olika typer av aktörer och olika faser i idéutvecklingen. 

Norsjö kommun vill förstärka behovet av möjligheter till lånekapital utveck-

las i mindre urbana miljöer.  

Norsjö kommun uppskattar att Region Västerbotten gjort kartläggning av 

Västerbottens innovationsstödsystem 2022, där syns tydligt hur resurser för-

delas över länet och vi ser framemot att jobba utifrån strategins syfte och mål 

för att förändra kartbilden så att fler innovationer får möjlighet att skapas och 

utvecklas i hela regionen.  



Samverkan och lärande inom innovation – Norsjö kommun ser positivt på att 

Region Västerbotten ansvarar för att driva på genomförandet av strategin ge-

nom ett regionalt innovationsledarskap med styrning av medfinansiering och 

genom att främja samverkan, samarbete och samordning inom det regionala 

innovationsekosystemet. Norsjö kommun är även positiv till att Region Väs-

terbotten avser att mäta, följa upp och utvärdera insatser. 

 

Tillväxtavdelningen ställer sig positiv till att anta den Regionala Innovations-

strategin.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Regional Innovationsstrategi 2020 - 2030.  

 

Beslutsunderlag 

Regional innovationsstrategi 2022, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-01-17 § 10 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 15 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

• Upprättat remissyttrande antas. 

----- 
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Ny reningskammare till Bjurträsk avloppsreningsverk 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

Den senaste större åtgärden i Bjurträsk avloppsreningsverk genomfördes 

2008 då reningsprocessen ändrades. Reningsverket har sedan dess fungerat 

bra och klarat de reningskrav som gäller, men den fuktiga och korrosiva mil-

jön inne i reningsverket har påverkat anläggningens skick. För att säkra en 

fortsatt stabil effektiv reningsprocess samt förbättra arbetsmiljön i anlägg-

ningen, behöver nu reningskammaren bytas ut.  

 

Reningskammaren i Bjurträsk var den första av varianten Biocube som köptes 

in av kommunen och består av transparent plast och järnbalkar. Dessa järn-

balkar har fått kraftiga angrepp av rost, se bilaga. Senare inköp av liknande 

Biocube har gjorts till Svansele avloppsreningsverk, dock med skillnaden att i 

stället nyttja svart plast och rostfria balkar samt ett lock, vilket har fungerat 

utmärkt i den korrosiva miljön som råder i ett reningsverk till skillnad från 

modellen som användes i Bjurträsk. Vid ett nytt inköp kommer därför den se-

nare modellen väljas med rostfria balkar och lock.  

 

Ekonomi  

OBS! Taxefinansierad verksamhet. Delar av arbetet med bytet kommer att ut-

föras i egen regi, därigenom kan kostnaderna hållas nere. Budget för projektet 

innehåller uppskattat egen insats i form av projektledning och egen arbets-

kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsblankett, bilaga 

Bild, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-01-17 § 12 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 16 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Investeringsmedel beviljas med 450 000 kronor.  

• 450 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Kostnaden tillförs I2212, Ny reningskammare Bjurträsk ARV 

• Ansvarsområde för projektet fastställs till 337, VA-verksamhet.  

• Till attestant för projektet utses Fredrik Salmonsson med Amanda Rask 

som ersättare.  

----- 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
kvartal 4 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteman är verksamhetschef Eva Bergström. 

 

Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal 

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

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

individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad 

form. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2021 kvartal 4, fanns 

det ett LSS-beslut. Ärendet för LSS har avslutats hos IVO då beslutet gått ut 

under detta kvartal och ingen ny ansökan inkommit. Dessutom ett SoL-beslut, 

beslutsdag 2021-07-29 som inte verkställts.  

 

LSS – Kontaktperson, resursbrist, en person 

SoL – Kontaktperson, resursbrist, en person 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-01-17 § 7 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 19 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Rapporten godkänns. 

----- 
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Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2021 

 

Bakgrund 

Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2021 har upp-

rättats. Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovisning 

samt uppföljning av nämndens styrkort. 

 

Miljö- och byggavdelningen prognostiserade 2021-03-31 ett underskott på ca 

1 157 tkr för 2021 med anledning av förväntat ökade kostnader för räddnings-

tjänsten. Ca nio vakanser medför behov av rekrytering och utbildning samt 

kostnader för extra beredskap för att täcka upp dessa vakanser. 

 

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 929 tkr vilket delvis täcks upp 

av miljö- och byggs överskott på ca 774 tkr. Detta ger ett totalt underskott på 

ca 155 tkr för nämnden. 

 

Utfallet 2021 fördelas mellan kommunerna enligt tabellen: 

Utfall per  

kommun 
Malå Norsjö 

(tkr) Budget Utfall Diff. Budget Utfall Diff. 

Miljö- och  

bygg 

2 155 1 948  207 2 242 1 675  567 

Räddnings- 

tjänst 

4 886 5 487 -601 5 086 5 414 -328 

Totalt 7 041 7 435 -394 7 328 7 089  239 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-02-15 att godkänna verksamhetsbe-

rättelsen samt överlämna den till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse, bilaga 

Miljö- och byggnämnden 2022-02-15 § 2 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 27 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 
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Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-
2026 - basarvode 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt 

 

Inför mandatperioden 2023-2026 ska en översyn ske av ersättningsreglemente 

samt basarvode för förtroendevalda. 

 

Fastställande av basarvode ska ske vid fullmäktiges sammanträde i mars 

2022.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15 att överlämna ärendet till kommun-

fullmäktige utan eget yttrande. 

 

Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2022-03-28. 

 

Beslutsunderlag  

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 144 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 200 

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-02-17 § 5 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 28 

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-03-16 § 12  
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Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggna-
der 
 

Bakgrund 

Från 2021-07-01 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) 

av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. 

 

Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de kom-

munala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet (bygg-

nadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges i lagen full-

görs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela föreskrifter om 

avgifternas storlek. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett underlag för taxa 

för ärenden om tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. 

 

Miljö- och byggavdelningen har utifrån SKR:s underlag tagit fram ett förslag 

till taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. Timavgiften 

föreslås till 1 016 kr per timme. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-02-15 att föreslå fullmäktige att 

anta föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. 

 

Beslutsunderlag 

Taxa, bilaga 

Miljö- och byggnämnden 2022-02-15 § 6 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 29 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader an-

tas. 

----- 
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Investeringsärende – Utbyggnad och uppgradering stadsnätet i 
Bastuträsk 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman/Linda Lidén 

 

Stadsnätet i Bastuträsk är bland de tidigast byggda inom Norsjö kommun. Nä-

tet är av en äldre teknik – sk. “multi mode” vilket innebär att det är underdi-

mensionerat för ytterligare anslutningar. Det finns inte heller möjlighet att 

uppgradera till högre hastigheter än 100 mbit/s. Dessutom har stadsnätet i Ba-

stuträsk en väldigt låg anslutningsgrad. Endast 50 fastigheter är i dagsläget 

anslutna. 

 

En genomförd intresseanmälan visar att ytterligare 76 hushåll vill ansluta sig 

till stadsnätet. Av dessa är 10 de prioriterade kommunala tomterna som mark-

nadsförs för försäljning (dvs. det finns i dagsläget ingen som bor där). 

 

En projektering för såväl utbyte av det gamla nätet till ny teknik samt utbygg-

nad till intresserade är genomförd hösten 2021. 

 

När stadsnätet byggdes i Bastuträsk erhölls extern finansiering från Jord-

bruksverket, vilket gör att ingen ny extern finansiering går att söka. 

 

Ekonomi  

Enligt beräkningar uppgår de sammanlagda kostnaderna för projektet till 2,5 

Mkr. Av dessa utgör ca 1,2 Mkr kostnader för uppgradering av befintligt nät 

och 1,3 mkr utgör kostnader för anslutning av nya fastigheter och ska fördelas 

mellan fastighetsägarna (76 st) Av dessa är 10 st kommunala fastigheter och 

innebär en direkt kostnad för Norsjö kommun som ett led att göra tomterna 

och samhället mer attraktivt. 

 

Den beräknade investeringen genererar årliga kapitalkostnader på 138 000 kr. 

Portavgifter för de 66 tillkommande anslutningarna skulle generera årliga in-

täkter på 150 000 kr. Intäkterna beräknas därför täcka årliga kapitalkostnader. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Investeringen kommer att genomföras under barmarksperioden 2022.  

 

Beslutsunderlag 

Investeringsäskande, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 35 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 44  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Utbyggnad och uppgradering av stadsnät i Bastuträsk fastställs.  

• Investeringsbudget beviljas med 2,5 mkr i tilläggsanslag.  

• 2,5 Mkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.  

• Kostnaden påföres projekt I2213, Utbyggnad och uppgradering av stadsnät 

i Bastuträsk.  

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

• Ansvarsområde fastställs till 210, Kommunledningskontor. 

----- 
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Lokalutredning - Förskola 
 

Bakgrund  

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 un-

derhåll.   

  

Syfte  

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

siktiga 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 in-

vesteringar i förskolelokaler fram till 2030.   

  

Avgränsning  

Utredningen omfattar följande verksamheter:   

Kottens förskola – tre avdelningar  

Solsidans förskola – tre avdelningar   

Droppens förskola – en avdelning  

Humlan pedagogisk verksamhet   

Muzzlan - OB pedagogisk omsorg  

 

Myrstacken med två avdelningar tog arbetsgrupp beslut om att tillföra i av-

gränsningen i ett senare skede. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15 att samverkan ska upptas enligt al-

ternativ 2 A. 

 

Samverkan med de fackliga organisationerna kommer att ske 2022-03-22. 

 

Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens extra sammanträde 2022-03-28. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 206 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 6 

Lokalutredning Förskola, aktbilaga 

Verksamhetsanalys Förskola, bilaga  

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 25 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 20 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 45 
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Motion – Inför nämnder i stället för utskott 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

En motion har inkommit från Liberalerna där man vill att nämnderna införs i 

stället för utskott. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, bilaga 

Remissvar, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 37 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 47 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås. 

----- 
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Tilläggsanslag för 2021 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Det finns två olika former av statsbidrag, generella och riktade. De generella 

statsbidragen bokförs under finansieringen tillsammans med skatteintäkter, 

LSS-bidrag och fastighetsavgift medan riktade statsbidrag bokförs som intäk-

ter på verksamheterna.  

 

Under bokslutsarbetet för 2021 framkom att två erhållna bidrag till verksam-

heterna klassificeras som generella statsbidrag. Utbildning har erhållit 

457 674 kronor för den så kallade ”Skolmiljarden” och Omsorg har erhållit 

2 126 758 kronor för ”Säkerställa god och säker vård för äldre”. 

 

Då ovanstående bidrag är generella måste de bokföras under finansieringen. 

Verksamheterna har dock haft kostnader som motsvarar erhållna bidrag. Ef-

tersom verksamheterna bokföringsmässigt inte får gottgöra sig intäkterna be-

höver de få budgetmedel motsvarande bidragen. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2021 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 38 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 48 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Tilläggsanslag godkänns med 457 674 kr för ”Skolmiljarden”.  

• 457 674 kr hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 

• Kostnaden påföres kst 6015, Gemensamt utbildning. 

• Driftbudgeten för år 2021 justeras med samma belopp. 

• Tilläggsanslag godkänns med 2 126 758 kr för ”Säkerställa god och säker 

vård för äldre”. 

• 2 126 758 kr hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 

• Kostnaden påföres projekt P2146, Säkerställa god vård/omsorg för äldre 

2021. 

• Driftbudgeten för år 2021 justeras med samma belopp. 

----- 
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Hantering - Extra medel 2022  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Sedan kommunfullmäktige fastställde budget inför 2022 har Norsjö kommun 

erhållit ytterligare medel motsvarande 6 895 mnkr i skatter och bidrag. Dess-

utom ligger beslutade pensionskostnader ca 1 300 mnkr för högt. 

Detta skapar ett driftsutrymme i årets budget att hantera ytterligare ca 8 195 

mnkr utöver lagd budget. 

 

Att skapa en tilläggsbudget skulle innebära ett omfattande extraarbete för 

tjänstepersoner, vilket inte anses vara befogat. 

 

Förslagsvis bör därför detta budgetutrymme hanteras som godkända avvikel-

ser i nuvarande budget. Användningsområden fastställs löpande av kommun-

styrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Extra medel 2022, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 42 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 49 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsen ges befogenhet att löpande besluta om insatser som le-

der till negativ budgetavvikelse upp till maximalt 8 195 mnkr för 2022.  

• Kommunchef får i uppdrag att sammanställa förslag för beslut av kom-

munstyrelsen. 

• Redan lagda förslag enligt bilaga godkänns. 

----- 
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Direktiv för budget 2023 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Budgetberedningen ska vid några sammanträden under perioden februari till 

maj utarbeta förslag till budgetramar för 2023 och plan för 2024 och 2025. 

Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv för det fortsatta 

arbetet tagits fram. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till direktiv för budget 2023 samt plan 2024–2025, bilaga  

(I budgetberedningen uppdateras bilagan löpande när nya skatteprognoser 

presenteras under vårens budgetarbete) 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 32 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 39 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 52 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Direktiv för budget 2023 godkänns.  

----- 
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Ombudgetering av medel ur 2021 års budget till 2022 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa omständig-

heter, anslag överföras till kommande redovisningsår. Överföringen, som be-

handlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid underställas kommunfull-

mäktige för prövning. 

 

Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild 

prövning. I budget 2022 finns en (1) miljon kronor avsatta för ombudgete-

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

skott för att ombudgetering av driftmedel ska vara möjlig. 

 

När det gäller äskanden om ombudgetering av investeringsanslag från ett år 

till ett annat ska kommunfullmäktige enligt politiskt beslutad ”Hantering av 

investeringsbudget” vara restriktiv i bedömningen och endast bifalla ytterst 

angelägna ombudgeteringar. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ombudgeteringar, bilaga  

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 34 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 41 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 54 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Ombudgeteringarna godkänns.  

----- 
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Revidering - Satsning av viss högskoleutbildad personal 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

För att enklare kunna rekrytera och även behålla personal har kommunfull-

mäktige beslutat om en satsning på vissa särskilda omsorgsyrken som kräver 

en högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng (hp), efter förslag från 

verksamheten. Satsningen är i form av bonustrappor för den som tillsvidare-

anställs i Norsjö kommun, för den som utbildar sig och anställs, samt för den 

som väljer att flytta till kommunen. Även redan tillsvidareanställda som upp-

fyller kriterierna kommer att ingå i satsningen.  

 

Examen som omfattas: 

Legitimerad sjuksköterska 

Legitimerad fysioterapeut  

Legitimerad arbetsterapeut 

Socionomexamen (210 hp)   

Fil. kand. med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik (Socialpeda-

gog). 

 

Verksamhet utbildning ser att även kuratorer bör omfattas av denna satsning 

då även kuratorer inom verksamhetsområdet är svåra att rekrytera och är en 

viktig del i kommunens elevhälsoarbete.  

 

Kriterier som avses revideras: 

Socionomer tillsvidareanställs som socialsekreterare (utvecklingsledare/förste 

socialsekreterare), biståndshandläggare och LSS-handläggare.  

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 31 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 57 

   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kriterierna ändras till att även omfatta socionomer som tillsvidareanställs 

som kurator. 

----- 
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Budget 2022 Norsjölägenheter AB 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef samt Styrelseordfö-

rande Norsjölägenheter AB 

 

Norsjölägenheter AB ska årligen fastställa en budget samt verksamhets-

plan för de kommande tre åren. Utgångspunkt i verksamhetsplanen ska 

vara med perspektiven kundnytta, koncernnytta och fastställda mål, där re-

levanta mål fastställda av kommunfullmäktige för kommunen i största 

möjliga mån även ska gälla bolaget. Bolaget kan även fastställa egna mål. 

Ägardirektiven anger att verksamhetsplan och budget ska tillställas kom-

munstyrelsen innan november månads utgång året före budgetåret. 

 

Med anledning av vakans inom bolaget har inte verksamhetsplan för åren 

2022-2024 klarlagts. Den presenteras vid senare tillfälle. Budget 2022 vi-

sar ett överskott på 128 tkr, vilket är lägre än ägardirektivets målsättning. 

Pandemin har medfört ett eftersatt underhåll, vilket medför att kommande 

år kan innebära högre kostnader för reparation och underhåll och därmed 

ett lägre resultat. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

NLAB budget 2022, bilaga 

 

Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens extra sammanträde 

2022-03-28! 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

 

 


