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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret tisdag den 15 mars kl. 08:30-14:45 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Astrid Nerdal (S) 

 Magnus Eriksson (S) 

 Linda Lidén (S) §§ 22-43, 45-60 

 Gunnar Broström (V), ersättare för Hans Klingstedt (V) 

 Lars-Åke Holmgren (KD) 

 Jan Persson (KD) 

 Bo-Martin Alm (C), ersättare för Patrick Ström (C) 

 Andreas Landin (L) 

 Malin Lindberg (S), § 44 
   

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

Eleonore Hedman, kommunchef 

Sofie From, informatör 

 Malin Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 22-43, 45-60 

 Beatriz Axelsson, tillväxtchef, § 33, 34 

 Malin Berglund, projektledare, § 42 

 Elisabeth Karlsson, HR-strateg, § 42 

 Camilla Hedlund, verksamhetschef, § 45, 46 

 Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg, § 50 

 Tina Lundgren, ekonomichef, § 52-54 

 Susanne Lidén, rektor, § 56 
  

Utses att justera Andreas Landin Paragrafer: 22-60 

 

Justeringens tid och plats Kommunkontoret torsdag den 17 mars kl. 14:00 

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

Ingela Lidström, sekreterare 

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

 Mikael Lindfors, ordförande 

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

 Andreas Landin, justerare 

____________________________________________________________________________ 
BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2022-03-15 

Anslaget uppsatt  2022-03-18 Anslaget nedtages 2022-04-11 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

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

                         Ingela Lidström 
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KS-22/00273 § 22 

 

Redovisning av delegeringsbeslut – personalärenden 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskotten, ordförande 

och tjänstemän enligt en delegationsordning som styrelsen antagit. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Utbetalningsmånad – januari och februari 2022 

 

Anställande av personal 

Andersson Elin 

Axelsson Beatriz 

Bergström Eva 

Eriksson Maria 
Eriksson Åsa 
Ermebring Tobias 
Forsberg Erik 
Fransson Sofie 
Hedman Eleonore 
Jakobsson Ann-Sofie 
Laine Marita 
Lidén Anette 
Lidén Susanne 
Lindberg Pernilla 
Lundgren Tina 
Långström Emma 
Nilsson Ingemar 
Skog Mats 
Skogh Mari-Louise 
Ström Gerd 
 
Uppsägning av anställning 

 Andersson Elin 

 Bergström Eva 

 Fransson Sofi 

 Hedlund Camilla 

 Nilsson Ingemar 

 Rask Amanda 
    

Beviljande av ledighet utan lön och med lön 
Eriksson Maria 
Forsberg Erik 
Jakobsson Ann-Sofie 
Johansson Inger 
Laine Marita 
Lidén Anette 
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 § 22 forts. 
 
Lidén Susanne 
Lindberg Pernilla 
Långström Emma 
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Anmälan noteras. 

----- 
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 § 23 

 
Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden 

och tjänstemän enligt en delegationsordning som styrelsen antagit. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Eleonore Hedman 

KS-22/00096 Avtal om tjänsteköp av ekonomitjänst 

 

KS-22/00174 Ramavtal – Svenska Stadsnätsföreningen tjänst 

 

KS-22/00172  Tjänsteleverantörsavtal inom stadsnätet samt  

tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal 

 

KS-22/00218 Överklagande av försörjningsstöd  

 

KS-22/00263 Samarbetsavtal personlarm 

 

KS-22/00276 Avtal – personlarm via telkommunikationstjäns-

ter 

 

Emma Lindfors 

KS-22/00101 Anmälan skrivare som tjänst och produkt via 

kammarkollegiet 

 

Amanda Rask 

KS-22/00104 Avtal avseende rapportering av uppgifter till av-

fallsregister 

 

Robert Åman 

KS-22/00244 Bostadsanpassningsbidrag 

 

KS-22/00246 Bostadsanpassningsbidrag 

 

Emma Viklund 

KS-22/00164 januari 2022 

 Jourplacering – 2 st 

 

Jens Lidberg  

KS-22/00152 december 2021 

 Avslut utan insats, 11:1 SoL – 1 st 

 Utredning inleds ej, vuxen, 11:1 SoL – 1 st 

 Begärda handlingar utlämnade – 2 st 
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 § 23 forts. 

 

KS-22/00157 januari 2022 

 Kostnader i samband med insats – 3 st 

 Placering i familjehem, 6:1 SoL – 1 st 

 Utredning inleds ej, BoU, 11:1 SoL – 2 st 

 Bifall vård utanför hemmet, 4:1 SoL – 2 st 

 Utred. avslutad utan ändring av beslut – 3 st 

 Utredning inleds ej, vuxen, 11:1 SoL – 2 st 

 

Lovisa Jonsson 

KS-22/00149 december 2021 

 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 1 st 

 Utredning avslutas med insats, 11:1 SoL – 8 st 

 Utredning avslutas utan insats, 11:1 SoL – 1 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 2 st 

 Uppdrag till verkställare – 2 st 

 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 2 st 

 

KS-22/00159 januari 2022 

 Strukturerat öppenvårdsprogram, 4:1 SoL – 1 st 

 Uppdrag till verkställare – 1 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 2 st 

 

Cecilia Långström  

KS-22/00165 januari 2022 

 Avslag ekonomiskt bistånd, 4:2 SoL – 1 st 

 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 3 st 

 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 4 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 4 st 

 

Anna Marklund 

KS-22/00156 december 2021 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 2 st 

 

KS-22/00160 januari 2022  

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 1 st 

 Pågående insats förlängs, vuxen – 1 st 

 

Jennifer Granberg 

KS-22/00153 december 2021 

 Godkännande av faderskap – 2 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 4 st 

 Utredning inleds ej, 11:1 SoL – 1 st 

 Pågående insats förlängs, vuxen – 2 st 
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 § 23 forts. 

 

KS-22/00161 januari 2022 

 Pågående insats förlängs, BoU – 1 st 

 Utredning avslutas med insats, 11:1 SoL – 1 st 

 

Rebecca Eriksson 

KS-22/00150 december 2021 

 Utredning inleds ej BoU, 11:1 SoL – 4 st 

 Utredning avslutas LVM – 1 st 

 Utredning inleds LVM – 1 st 

 Utredning avslutas utan insats, 11:1 SoL – 3 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 1 st 

 Pågående insats förlängs, vux – 2 st 

 Utredning inleds ej, vux, 11:1 SoL – 5 st 

 

KS-22/00162 januari 2022 

 Bifall kontaktperson, 4:1 SoL – 1 st 

 Utredning inleds ej, 11:1 SoL – 1 st 

 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 1 st 

 Utredning avslutas utan insats, 11:1 SoL – 5 st 

 Utredn. avlutas utan ändring av beslut, 11:1 SoL 

– 1 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 2 st 

 Egenavgift tas ut, 8:1 SoL – 1 st 

 

KS-22/00189 januari 2022 

 Bifall kontaktperson, 4:1 SoL – 1 st 

 Utredning inleds ej, 11:1 SoL – 1 st 

 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 1 st 

 Utredning avslutas utan insats, 11:1 – 5 st 

 Utredning avslutas utan ändring av beslut, 11:1 

SoL – 1 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 1 st 

 Egenavgift tas ut, 8:1 SoL – 1 st 

 

Maria Lundberg 

KS-22/00183 januari 2022 

 Bifall trygghetslarm, 4:1 SoL – 1 st 

 

Ann-Christin Nilsson  

KS-22/00158 januari 2022 

 Godkännande av faderskap – 1 st 
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 § 23 forts. 

 

Emma Lindgren 

KS-22/00166 januari 2022 

 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 17 st 

 Bifall matabonnemang, 4:1 SoL – 2 st 

 Bifall korttidsboende, 4:1 SoL – 6 st 

 Bifall trygghetslarm, 4:1 SoL – 1 st 

 Bifall daglig verksamhet, 4:1 SoL – 1 st 

 Bifall växelvård, 4:1 SoL – 1 st 

 Bifall särskilt boende, 4:1 SoL – 3 st 

 

Jenny Söderström 

KS-22/00168 januari 2022 

 Bifall korttidsboende, 9:6 LSS – 1 st 

 Bifall kontaktperson, 9:4 LSS – 1 st 

 Bifall hemtjänst, 4:1 SoL – 1 st 

 Bifall boendestöd, 4:1 SoL – 3 st 

 Bifall kontaktperson, 4:1 SoL – 1 st 

 

Felicia Jonsson 

KS-22/00155 december 2021 

 Ekonomiskt bistånd – 4 st 

 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 2 st 

 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 13 st 

 

KS-22/00167 januari 2022 

 Betalning av beviljad tandvård – 1 st 

 Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 4 st 

 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 9 st 

 Utredning inleds ej, 11:1 SoL – 4 st 

 

Glenn Lundgren 

KS-22/01154 december 2021 

 Beslut om ekonomiskt bistånd – 5 st 

 Dödsboanmälan – 1 st 

 Bifall ekonomiskt bistånd, 4:2 SoL – 1 st 

 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 4 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 5 st 

 Pågående insats förlängs UV – 1 st 

 Pågående insats förlängs Vux – 3 st 

 Uppdrag till verkställare – 1 st 

 Bifall öppenvård, 4:1 SoL – 1 st 

 Begärda handlingar utlämnade – 1 st 
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 § 23 forts. 

 

KS-22/00169 januari 2022 

 Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 2 st 

 Bifall färdtjänst, FTL – 14 st 

 Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 9 st 

 

Therese Lundmark 

KS-22/00151 december 2021 

 Utredning avslutas med insats, 11:1 SoL – 2 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 5 st 

 Bifall placering på institution, 4:1 SoL – 1 st 

 

KS-22/00173 januari 2022 

 Bifall öppenvård BoU, 4:1 SoL – 3 st 

 Utredning inleds; 11:1 SoL – 4 st 

 Bifall öppenvård vux, 4:1 SoL – 3 st 

 

KS-22/000163 januari 2022 

 Bifall öppenvård BoU, 4:1 SoL – 3 st 

 Utredning avslutas med insats, 11:1 SoL – 1 st 

 Utredning inleds, 11:1 SoL – 4 st 

 Bifall öppenvård vux, 4:1 SoL – 3 st 

 

Allmänna utskottet 2022-03-01 

§ 13 Sjukfrånvaro 

§ 16 Rutiner för uppvaktning och avtackning 

§ 18 Verksamhetsredovisning till bokslut 

§ 22 Remissvar – Länstransportplan 

§ 28 Fastställande av attest och ansvar för projekt P2251 ”Innovativa lös- 

ningar för kollektivtrafik på landsbygden” 

§ 29 Alm-medalj 2021 

§ 36 Fastställande av portavgift för IPTV 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 

§ 13 Informationsärenden – omsorg 

§ 14 Informationsärenden – utbildning 

§ 15 Beslutsattestant och ersättare för projekt P 2241 ”Digital transformation  

för god och nära vård” 

§ 16 Beslutsattestant och ersättare för projekt P2246 ”Motverka ensamhet 

bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om äldre med de-

menssjukdom 2022” 

§ 17 Beslutsattestant och ersättare för projekt P2244 ”Säkerställa en god 

vård och omsorg om äldre” 

§ 18 Beslutsattestant och ersättare för projekt P2242 ”Teknik, kvalitet och 

effektivitet 2022” 
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    § 23 forts. 

 

§ 19 Beslutsattestant och ersättare för projekt P2245 ”Uppdrag psykisk 

hälsa” 

§ 20 Beslutsattestant och ersättare för projekt P2247 ”Våld i nära relation” 

§ 21 Beslutsattestant och ersättare för projekt P2243 ”Äldreomsorgslyftet 

2022” 

§ 23 Läsårstider 2022/2023 

§ 28 Beslutsattestant och ersättare för P2249 ”Språkutveckling i förskolan” 

§ 29 Beslutsattestant och ersättare för P2248 ”Statsbidrag lärarassistent” 

§ 30 Beslutsattestant och ersättare för P2250 ”Statsbidrag likvärdig skola” 

§ 35 Utökning av nattbemanning - Solbacka 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

----- 
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 § 24 

 

Delgivningar 

 

Patientnämnden 

KS-22/00200  Protokollsutdrag 2022-02-10 – Ärendesamman-

ställning patientärenden 

 

Gemensam överförmyndarnämnd 

KS-22/00266 Protokoll 2022-02-15 

 

Länsstyrelsen Västerbotten 

KS-22/00222 Beslut om licensjakt efter lodjur 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Delgivningarna läggs till handlingarna. 

----- 
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KS-22/00274 § 25 

 

Kommunchefen informerar 
 

Kommunchef Eleonore Hedman informerar bland annat om: 

- aktuella processer 

- sjukfrånvaro 

- corona 

- Ukraina 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, aktbilaga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00275 § 26 

 

Information – regionala samarbeten 

 

Vid sammanträdet lämnas information om regionala samarbeten. 

 

− Skellefteregionen 

− Region 10 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, aktbilaga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00247 § 27 

 

Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2021 

 

Bakgrund 

Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2021 har 

upprättats. Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovis-

ning 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 

räddningstjänsten. Ca nio vakanser medför behov av rekrytering och ut-

bildning samt kostnader för extra beredskap för att täcka upp dessa vakan-

ser. 

 

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 verksamhetsberät-

telsen samt överlämna den till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse, bilaga 

Miljö- och byggnämnden 2022-02-15 § 2 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Elin Nilsson 
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KS-21/00858 § 28 

 
Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 
2023-2026 - basarvode 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt 

 

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

mente samt basarvode för förtroendevalda. 

 

Fastställande av basarvode ska ske vid fullmäktiges sammanträde i mars 

2022.  

 

Demokrati- och medborgarberedningen kommer att fatta beslut i ärendet vid 

sitt sammanträde 2022-03-16. 

 

Beslutsunderlag  

Allmänna utskottet 2021-09-28 § 144 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 200 

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-02-17 § 5 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Sam Venngren  

Ina Klingstedt 
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KS-22/00248 § 29 

 

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 fö-

reslås 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 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

tas. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Miljö- och byggnämnden 

Elin Nilsson 
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 § 30 

 
Ajournering av sammanträdet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggning-

arna. 
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KS-22/00229 § 31 

 

Uppföljning av personalförsörjningsplan 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson, HR-chef 

 

Uppföljning av personalförsörjningsplanen för Norsjö kommun innefattar flera 

komponenter som grundas i ett antal strategier med planer och aktiviteter. Dessa 

strävar sammantaget efter att bemöta kompetensförsörjningens nutida och fram-

tida utmaningar i Norsjö kommun. 

 

Ekonomi  

Individuellt identifierade aktiviteter kan behöva lyftas in i budgetberedning inför 

2023 för att ge förutsättningar till genomförande. Dessa beräknas och lyfts som 

enskilda ärenden i så fall. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Hänvisar till utfall 2021 och inför 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsstruktur med sammanfattning, aktbilaga. 

Presentation, aktbilaga. 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 14 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Uppföljning av personalförsörjningsplan 2021 godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Inger Johansson 

Eleonore Hedman 
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KS-22/00008 § 32 

 

Lönekartläggning 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson HR-chef 

 

Enligt Diskrimineringslagens 3:e kapitel 8 § ska arbetsgivare varje år kartlägga 

och analysera underlag i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skill-

nader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. 

Norsjö kommun har i detta arbete anlitat Marknadsutbildningar AB som pro-

cesstöd i analys och sammanställning. 

Ledningsgruppen utgör analysgrupp och analysen genomfördes 2022-01-24. Re-

sultatet samverkades i Central samverkansgrupp 2022-02-03. 

 

Under 2021 genomfördes en komplett arbetsvärdering som innefattade metoder 

för att bedöma arbetets krav och svårighetsgrad, som i sin tur används som 

grund för Lönekartläggningsanalysen. 

 

Ett fåtal områden har identifierats där ytterligare utredning krävs gällande 2021 

års lönekartläggning. Eventuella justeringar görs inför lönerevision 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport Lönekartläggning 2021, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 15 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Inger Johansson 
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KS-22/00177 § 33 

 

Informationsärende - Projekt Näringslivsklimat 2018–2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson 

 

Under perioden 2018 till 2021 har Norsjö kommun erhållit stadsbidrag på  

1 760 000 kr årligen till syfte att förbättra näringslivsklimatet.  

Projektansökan 2018:   

Kommunen har sedan årtionden en negativ befolkningsutveckling till följd av en 

ständigt pågående urbanisering.  

Mer än 60 % av de företag som finns i kommunen ägs av människor som är 60 

år eller äldre.   

Bristen på yngre människor som väljer att bo kvar eller flytta till kommunen är 

den absolut största utmaningen som näringslivet står inför.   

Prognoser inför framtiden visar att den utveckling som setts under en längre tid 

kommer att fortsätta – om vi fortsätter att göra som vi tidigare gjort!  

Syfte: Projektet kommer mer specifikt verka för att ta fram en ny vision, målbild 

och varumärke för kommunen. Arbetet ska sedan fortsätta med att påbörja med 

ett aktivt arbete med att marknadsföra kommunen och dess näringsliv mot ut-

valda målgrupper.  

Arbetet kommer även riktas mot företagsetableringar för att även här marknads-

föra kommunen mot utvalda nischer samt arbete med etableringar. En hög andel 

av kommunens företag står inför en kommande generationsväxling och kräver 

ett aktivt arbete med att hitta dem som är intresserade av att överta företagen.  

Mål: Norsjö ska bli den bästa platsen att leva, bo och verka på. Kommunen vill 

skapa förutsättningar för att företag ska kunna utvecklas, växa och etableras i 

Norsjö kommun genom aktiviteter som skapar ett starkt attraktivt varumärke och 

ett av landets bästa företagsklimat  

 

2021 hur blev det?  

Liten positiv befolkningsutveckling, trenden är bruten och Norsjö kommun har 

nu en befolkningsökning november månad 2021 med 19 personer.  

Just nu har Norsjö kommun en arbetslöshet på 5,5 % och behovet av arbetskraft 

är stor. Här arbetar Norsjö kommun vidare med möjligheter för fler bostäder och 

förbättrad persontrafik.  

Norsjö kommun är i en fantastisk utveckling från att gå från att minska sina 

kostnader på grund av befolkningsminskning till att tänka investera och växa. 

Detta är både en utmaning och en möjlighet.  

Idag är det 42 % av de företag som finns i kommunen som ägs av människor 

som är 60 år eller äldre. Det vill säga att en yngre generation företagare finns 

inom Norsjöbygden idag i jämförelse med 2018.  
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Utifrån syftet och målet för projektet som skrevs 2018 kan tillväxtavdelningen se 

att Norsjö kommun uppfyllt ambitionerna men med det sagt så är det ett arbete 

som aldrig kan avslutas utan kommunen måste fortsätta processerna och vara 

modiga.  

I Svenskt Näringslivs ranking ligger Norsjö kommun nu på 56:e plats. Målsätt-

ningen var bland det 100 bästa i Sverige. Det kan vända snabbt så arbetet behö-

ver fortsättas för att bibehålla och utveckla företagsklimatet.  

  

Företagsranking utgångspunkt, placering 158 år 2018, placering 56 år 2021.  

 

Samlat resultat av insatser och prioriteringar.   

- Byggt stolthet genom en gemensam vision och aktiviteter kopplat till fokus-

områden.  
- Marknadsfört Norsjöbygden regionalt, nationellt och internationellt  
- Skapat förutsättningar genom mark och lokaler, ökat samarbete med kraft-

bolag.  
- Ökat samarbete i region 10 näringsliv - från att arbeta med operativa aktivi-

teter arbetar kommunen nu med fler övergripande strukturella hinder som 

näringslivet upplever.  
- Ökat samarbete med företagsfrämjande aktörer  
- Förbättrat och kvalitetssäkrat service till befintliga företag och nyetable-

ringar.  
- Samarbetet och möjligheten att delta vid Region Västerbottens olika projekt 

och delaktigheten vid framtagande av strategier och planer har ökat.  
  

Norsjö kommun har fått en ökad kapacitet genom statsbidraget och sammantaget 

har det gett näringslivet ökade möjligheter till att växa, att hitta arbetskraft och 

påverka planer och strategier.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2018–2021  

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport till Tillväxtverket, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 25 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen noteras. 
----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson, Beatriz Axelsson, Mari Johansson 
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KS-22/00181 § 34 

 

Informationsärende -Träbransch Norr, projekt Träindustrin i utveckl-
ing 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson  

 

Norsjö kommun medfinansierar projektet Träindustrin i Utveckling i enlighet 

med beslut i kommunstyrelsen 2020-06-29 § 153 (KS-19/01178) om totalt  

150 000 kronor varav: 

50 000 kronor för 2020 

50 000 kronor för 2021 

50 000 kronor för 2022  

 

Projektet har arbetat inom sex områden; kompetensförsörjning, samverkansut-

veckling, förhöjda insatser, offentligt stöd samt de horisontella kriterierna som 

ska genomsyra hela projektet. Nedan följer en redovisning av aktiviteter och re-

sultat under 2021. 

 

1. Kompetensförsörjning/utveckling/rekrytering:  

Tillsammans med den kommunala Vuxenutbildningen har Träbransch Norr ut-

format vuxenutbildning för träindustriarbetare. Utbildningen har sitt säte i Skell-

efteå, men med noder i Umeå, Lycksele, Vindeln och Norsjö. Kursdeltagare gör 

sina teoretiska ämnen via fjärrundervisning på sin hemort, arbetsplatslärande på 

ett värdföretag och praktiska laborationer vid T2 College.  

Den är totalt 20 veckor lång. Startdatum är 2022-03-28 och slutdatum är 2022-

09-09. Sista ansökningsdag är 2022-02-20. 

  

Yrkeshögskola YH, Från hösten 2022 startar tre olika produktionsteknikerutbild-

ningar. Utbildningarna bedrivs av Vux i Skellefteå med riksintag. 

 Digitalisering och datorstöd tillverkning 

 Processtekniker underhåll och driftsäkerhet 

 Automatiserade tillverkningsprocesser 

En nätverksgrupp som består av Vux och Arbetsförmedlingen tillsammans med 

trä- och teknikbranschen är bildad.  

 

2. Fortsatt samverkansutveckling i träindustrin 

Signalen från företagen är att direkt covid-19 är över så kommer det att skjuta 

fart i marknaden, behovet av samverkan mellan företagen kommer då att behö-

ver förstärkas, när det gäller affärsmöjligheter (fler företag som offererar tillsam-

mans), inköp, transporter och kompetenser. Allt i syfte att bli effektivare och 

lönsammare för att kunna utveckla företagen för framtiden. 
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 § 34 forts. 

 

3.Förhöjda insatser som stöd och bollplank: Träbransch Norr samtalar med 

företag om vilka insatser som finns för att utveckla sin personal via projektet In-

dustriell kompetensutveckling. I det erbjudandet finns det utvecklade digitala 

kurser/Moduler/Validering som ett antal företag nyttjar. 

  

Träbransch Norr är också med som resurs i projekt som drivs av RISE, omställ-

ning i företag. Här ingår Träbransch Norr som en del i del i det specialteam som 

skall kunna rådgöra med träföretag vid omställning. 

 

4. Nytt offentligt stöd för träindustrin: Förberedelser pågår för ett Skewood-2 

projekt. Ett visningsmaterial har tagits fram och ligger klart för att användas vid 

ett ministermöte i Stockholm. Mötet är nu framflyttat till hösten 2022. 

 

5. Horisontella kriterier. 

Ungefär 20-25 % av de anställda är kvinnor inom träbranschen. 

Dialogpunkter för en mer jämställd rekrytering 

• Hur ser annonseringen ut 

• Vem vänder sig annonseringen till 

• Vad är det viktigaste att kunna för tjänsten 

• Vilka ska-krav finns 

 

Att förbättra arbetsklimatet så att fler kvinnor trivs och söker sig till vissa arbets-

platser. Inom projektet har Träbransch Norr börjat föra dialog kring hur man kan 

säkerställa att det inte sker diskriminering av vissa grupper. 

Inom projektet förs samtal med företag om miljöaspekter, kravmärkning av pro-

dukter, spårbarhet av inköpt material till produkter och påbörjat samtal om att 

kunna samverka om transporter av material för att på så sätt minska utsläppen. 

Projektet arbetar med dialog kring miljöpolicy och att hitta effektiva sätt att vara 

mer i ropet vad gäller gröna jobb. Vuxenutbildningen i Skellefteå har under 1,5 

år bedrivit en Industriteknik Bas-utbildning för nysvenskar för 23 elever. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2020–2022 

 

Tillväxtavdelningens yttrande 

Projektet har drabbats av inställda seminarier och workshops under året på grund 

av covid-19. Trots det har dialogerna fortsatt och resulterat i vuxenutbildningen 

Träindustriutbildning med möjlighet att studera på plats, Norsjö lärcentrum och 

arbetsplatsförlagd utbildning hos de lokala företagen. I dagsläget är det två ele-

ver som sökt från Norsjö kommun av totalt sju sökande. Ansökningstiden gick ut 

2022-02-20. Tillväxavdelningen har haft en nära dialog med Träbransch Norr 

och de lokala företagen och lärcentrum Norsjö för att stödja marknadsföringen 

av utbildningen.  
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Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 26 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Beatriz Axelsson 
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KS-22/00095 § 35 

 

Antagande av kollektivtrafikplan för 2022–2025 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson:  Emma Lindfors  

 

Kollektivtrafikmyndigheten önskar under mars månad att erhålla en plan över all 

trafik i kommunen och regionen som är allmän kollektivtrafik och beställs via 

Kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Kollektivtrafikplanen är inte enbart en beställning för ett visst trafikår utan pla-

nen kan liknas med en strategisk plan för en viss tidsrymd. Planen behandlar 

kort- och långsiktiga mål och åtgärder för 4 år framåt, men kan också ta upp be-

ställningar för exempelvis tidtabellsskifte. Den kan även omfatta övergripande 

strategiska målsättningar för kollektivtrafiken som inte är knutna till specifika 

avtal. 

 

Kollektivtrafikplanen 2022-2025 för Norsjö kommun är en revidering av planen 

2021-2024. 

 

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafikplan 2022 – 2025, aktbilaga. 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 23 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Kollektivtrafikplan 2022–2025 fastställs. 

----- 

 

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (KD) i ärendets beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Emma Lindfors 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Tina Lundgren 
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KS-22/00176 § 36 

 

Samplaneringsprojekt Region 10 – Metod för implementering av 
markinfrastruktur och undre luftrum, för drönartrafik 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson 

 

Ordet drönare används idag flitigt som det nya kommande sättet att skapa nya 

möjligheter för samhället och näringslivet att utveckla sina funktioner och som 

på ett miljövänligt sätt kan ta över mycket av det som sker, både med luft- och 

marktransporter idag. Speciellt för vår glesa del av landet är avstånd där snabba 

transporter väsentligt kan medföra besparingar både i tid, pengar och miljö. 

  

Beskrivning 

Drönartrafik och dess potential är stor men för att detta ska kunna realiseras 

krävs en fungerande markinfrastruktur och ett reglerat luftrum, det så kallade 

”undre luftrummet” som idag inte är reglerat. 

  

Rubricerat projekt, ett samarbete mellan R10 och IBG (Independent Business 

Group). Region Västerbotten ingår i referensgruppen i projektet. Syftet med pro-

jektet är att den planeringsmetodik som behöver utvecklas, prövas i en praktisk 

fallstudie för att så konkret skarpt som möjligt kunna identifiera och belysa olika 

frågeställningar som behöver hanteras, samt ge förslag på lösningar av dessa. 

Detta utförs som inhämtande och kunskapssäkrande för samhällsplaneringsan-

svaret vad gäller drönartrafik i kommunerna. 

 

Ekonomi  

Finansiering med insats in-kind (avsatt arbetstid) 40 000 SEK per kommun, för-

delat lika för alla kommuner inom R10. Skäl för rak fördelning är att ansvariga 

tjänstemän på kommunerna ska uppnå samma nivå av kunskap och information. 

  

Finansiering motpresteras med 50 % (om projektet godkänns) från ”InfraSwe-

den2030 – Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruk-

tur”, en så kallad SIP (Strategiskt Innovations Program) under VINNOVA. Mot-

prestationen täcker projektledning och koordinering. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projektperiod 2022-04-01 till 2023-03-31 

 

Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 24 
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Kommunstyrelsens beslut 

• Upprättad beskrivning av rubricerat projekt godkänns.  

• Norsjö kommun ställer sig positiva till att avsätta arbetstid i form av ”in-

kind” uppgående till en summa om 40 000 SEK (ca 80 arbetstimmar under 1 

år), grundat på deltagande från samtliga kommuner inom R10.  

• Norsjö kommun delar avsatt arbetstid 80h under 1 år på miljö & bygg och 

tillväxtavdelningen. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Elin Nilsson 

Beatriz Axelsson 

Jenny Lundqvist, Region 10 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 27(56) 
Kommunstyrelsen 2022-03-15 

 
 

K:\Protokoll\KS\2022\220315.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-22/00187 § 37 

 

Inriktningsbeslut avseende medfinansiering av Leader Skellefteå 
Älvdal i kommande programperiod 2023 - 2027 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner står tillsammans bakom den ansökan 

som lämnats in om att få bilda nytt leaderområde i kommande programperiod 

2023 – 2027. Ansökan har lämnats in till Jordbruksverket och den utvecklings-

strategi som tagits fram för leaderområdet bedöms för närvarande. Beslut om 

godkännande av området lämnas under våren 2022. 

 

Sökande leaderområden uppmanas nu av Jordbruksverket att senast 2022-04-01 

lämna in en budgetprognos för hur stor budget som området kan ta emot. Budge-

ten för ett leaderområde finansieras till 67 % av Jordbruksverket genom Lands-

bygdsfonden samt statliga medel. Återstående 33 % ska utgöras av övrig offent-

lig medfinansiering.  

 

Leader i Sverige kommer enligt uppgift att tilldelas mer medel är i föregående 

period vilket innebär att de områden som godkänns kan komma att få en större 

budget än i nuvarande period. Fortsatt gäller att 33 % av budgeten ska utgöras av 

övrig offentlig medfinansiering. Programperioden är numera 5 år i stället för ti-

digare 7 år. 

 

I innevarande period är grundbudgeten 34 miljoner kronor för 7 år.  

Efter en muntlig avstämning mellan kommunerna finns en viljeinriktning att 

verka för en större budgetomslutning. Utgångsläget för den budgetprognos som 

ska lämnas in kan därför vara en grundbudget på 40 miljoner kronor. Det är att 

jämföra med föregående period inklusive beviljad utökning.  

 

Ekonomi  

Mot bakgrund av den uttryckta viljeinriktningen att arbeta för en större budget i 

kommande period föreslås att den budgetprognos som ska lämnas in se ut på föl-

jande sätt.  

 

Jordbruksverket 67,00 % 26 800 000 kr 

Region Västerbotten 12,00 % 4 800 000 kr 

Skellefteå kommun 17,20 % 6 880 000 kr 

Norsjö kommun 2,15 % 860 000 kr 

Malå kommun 1,65 % 660 000 kr 

.  40 000 000 kr 
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Förslaget baserar på att Region Västerbottens procentuella andel är samma som i 

innevarande period. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Budgetprognosen gäller perioden 2023 – 2027. Budgeten kommer sannolikt inte 

att fördelas linjärt. Tyngdpunkten kommer troligen att ligga under de första åren.  

 

Slutligt beslut om medfinansiering måste fattas innan 2022-10-15. Detta datum 

är sista dag för godkända leaderområden att ansöka om att starta verksamheten. 

Inför detta ska den övriga offentliga medfinansieringen vara beslutad. 

I medfinansieringsbesluten behöver det tydligt framgå att övriga offentliga fi-

nansiärer betalar ut sin medfinansiering årsvis i förskott.  

 

Beslutsunderlag 

Presentation från information till kommunledningarna 2022-02-11 (Skereg ang. 

leader 220211), aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 27 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Norsjö kommun ska arbeta för en finansiering av leader i kommande pro-

gramperiod enligt presenterat förslag. 

• Beslut om medfinansiering fattas så snart en slutlig finansieringsbudget har 

tagits fram. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingrid Ejderud Nygren 

Tina Lundgren 

Leader Skellefteå Älvdal 
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KS-22/00035 § 38 

 

Detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle 
 

Bakgrund 

Styrgruppen för projektet företagsklimat har antagit budget 2022. Den in-

nefattar nya detaljplaner för nordvästra delen av Norsjö samhälle (Lång-

hultet).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 10 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 30 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Antaget beslut i kommunstyrelsen 2022-02-01 § 10 upphävs i och med 

att projektet företagsklimat tar kostnaden för detaljplan för nordvästra 

delen av Norsjö samhälle. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 

Elin Nilsson 
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KS-20/00037 § 39 

 

Granskning av Norsjö kommuns översiktsplan 
 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04 §10 att revidering av översiktsplan 

ska påbörjas.  

I samband med att medborgardialogerna skulle påbörjas under våren inträffade 

pandemin varför styr- och arbetsgrupp fick tänka om och testa digital medbor-

gardialog. Detta gav tyvärr inte några inkommande synpunkter varför arbets-

gruppen bjöd in/kontaktade speciella grupper och genomförde medborgardialog 

för fördjupningarna av Norsjö och Bastuträsk samhällen utomhus i mindre grup-

per. De grupper som inbjöds var; fritids, elevråd, äldre och funktionsnedsätt-

ningsrådet, multinations, företagarna, företagare/allmänhet i Bastuträsk m.fl.  

 

Under hösten när medborgardialog skulle hållas gällande den övergripande 

översiktsplanen hann ett möte hållas i Bastuträsk innan coronarestriktionerna 

skärptes och övriga medborgardialoger ställdes in. Inbjudan till digital med-

borgardialog lades ut på hemsida och sociala medier, men inget intresse fanns 

för deltagande. Tidigt samråd har hållits med berörda samebyar. 

 

Kommunen har anlitat Tyréns för arbetet med revideringen av översiktsplanen 

och under perioden har de hållit en workshop med styrgruppen för att samman-

ställa kommunens önskemål med planen. 

Kommunens vision ”Världens bästa vardag” samt de sex fokusområden som 

pekats ut: Hög service och gott värdskap, Attrahera, rekrytera och behålla ar-

betskraft, Människan i fokus, En rik och attraktiv fritid, En trygg bygd, Vår 

miljö har arbetats in i planen. 

 

Översiktsplanen har varit ute på samråd och bearbetats utifrån inkomna syn-

punkter. Planförslaget är nu redo för granskning. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 31 

Granskningshandling, aktbilaga 

Samrådsredogörelse, aktbilaga 

Kartbilaga, aktbilaga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Planförslaget ”Översiktsplan för Norsjö kommun” ställs ut för granskning 

under perioden 2022-03-23 -- 2022-05-23. 

----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Nilsson, Ingrid Ejderud Nygren, Beatriz Axelsson  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 31(56) 
Kommunstyrelsen 2022-03-15 

 
 

K:\Protokoll\KS\2022\220315.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-22/00219 § 40 

 

Internkontroll - Uppföljning av beslut 2021 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt, tf kanslichef 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god 

intern kontroll. Kommunchefen ska styra och följa upp den interna kontrollen 

inom kommunen. Kommunchef utser en kvalitetsansvarig tjänsteperson med 

uppgift att vara ett stöd för kommunchefen vad gäller att säkerställa genomdri-

vandet av en god intern kontroll. 

 

Kanslichef som kvalitetsansvarig tjänsteperson redovisar härmed beslutsärenden 

med tydlig verkställighetsåtgärd som inte avslutats under 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsdokument för 2021, bilaga. 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 32 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Informationen noteras. 

-----  
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KS-22/00231 § 41 

 

Internkontrollplan 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt, tf kanslichef 

 

Enligt reglementet för internkontroll ska kommunstyrelsen varje år anta en sär-

skild plan för uppföljning av den interna kontrollen.  

 

Kommunchefen ansvarar för att en sådan plan tas fram där planerade aktiviteter 

för att säkerställa en fungerande intern kontroll redovisas, bl.a. ska följande 

framgå: 

 

- Beskrivning om när och hur under året den interna kontrollen ska ske. 

- Uppföljning och bedömning av effektiviteten i genomförda kontroller. 

- Åtgärdsplan för utveckling av den interna kontrollen för kommande verk-

samhetsår. 

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022, bilaga. 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 33 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Internkontrollplan 2022 godkänns.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ina Klingstedt 

Eleonore Hedman 
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KS-22/00221 § 42 

 

Handlingsplan - Heltid som norm  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Malin Berglund och Elisabeth Karlsson 

 

Handlingsplanen har lyfts i arbetsgruppen och styrgruppen för Heltid som norm 

samt i CSG. Medskick från CSG: Handlingsplanen för Heltid som Norm i Nor-

sjö kommun godkänns i sin nuvarande form och upplägg med förtydligande att 

Heltid som Norm är det partsgemensamma arbetet. Multi Access systemet är en 

parallell process och en åtgärd som införs av arbetsgivaren, ett systemstöd till 

resursplanering i verksamheten.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Tidplan för uppstart och införande av Heltidsresan, Heltid som norm enligt bi-

lagd handlingsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan Heltid som norm, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 17 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Handlingsplanen antas i sin nuvarande form. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elisabeth Karlsson 

Malin Berglund 

Peder Gustafsson 
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KS-21/01195 § 43 

 

Datorutrustning till förtroendevalda 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Sedan 2016 använder förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrel-

sen, allmänna utskottet samt utbildnings- och omsorgsutskottet surfplattor som 

arbetsverktyg i sina politiska uppdrag.  

Sedan dess har digitaliseringen gått framåt. I dag distribueras kallelser och 

handlingar till politiska möten i digital form. Mötena under coronapandemin 

har övergått till att vara digitala, och mycket pekar på att även framgent kom-

mer det bli vanligare med digitala möten.  

 

Arbetssättet har också förändrats efter kommunens införande av Microsoft 365. 

Numera samarbetar tjänsteperson och politiker allt oftare i exempelvis Teams, 

SharePoint och OneDrive.  

Surfplattorna har inte förnyats på många år, och börjar nu komma till slutet av 

sin tekniska livslängd.  

 

Inför kommande mandatperiod behöver därför ny datorutrustning som uppfyll-

ler dagens krav och teknisk prestanda för att kunna följa en digital arbetspro-

cess köpas in. Leveranstider är väldigt långa och detta bör göras snarast möj-

ligt. Norsjö kommun kan avropa från ramavtal som Adda har för kommuner 

och regioner 

 

Under mandatperioden 2023 - 2026 är antalet ledamöter och ersättare totalt i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten beräknat till 41 personer. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Datorerna köps in under 2022 till mandatperiod 2023–2026 

 

Ekonomi  

Kostnaden för inköp av 41 enheter varierar från 155 tkr för iPads, 232 tkr för 

bärbar dator till 286 tkr för Microstoft Surface Go2. 

Till detta tillkommer årsavgift för IT-drift samt Microsoft F3-licenser enligt 

följande tabell.  

Inköpet är att ses som en driftskostnad. 

 

 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 35(56) 
Kommunstyrelsen 2022-03-15 

 
 

K:\Protokoll\KS\2022\220315.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

 § 43 forts. 

 

 
 

Verksamhetens förslag 

Innan slutligt beslut fattas om vilken typ av enhet som ska köpas in har IT arran-

gerat en träff med inbjudna gruppledare för att gå igenom politikernas behov och 

funktionerna och möjligheterna med respektive modell. Alla tre bör dock tillgo-

dose kända behov. Till exempel kan man med samtliga projektera från enheten 

till kommunhusets skärmar i mötesrummen. Om inga i dagsläget okända behov 

från användarna tillkommer förordar verksamheten att man väljer det mest eko-

nomiska alternativet. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 34 
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 § 43 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Enheter köps in till mandatperiod 2023-2026 för att tillhandahållas till 

förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna 

utskottet samt utbildnings- och omsorgsutskottet. 

• Varje parti representerat i kommunfullmäktige får låna en bärbar dator.  

• Kostnaden för inköp belastas kostnadsställe 1100 ”Kommunstyrelsen”. 

• Kostnaden för IT-drift och licenser belastas årligen kostnadsställe 1100 

och justering av driftbudget hänskjuts till budgetprocessen. 

• Vid slutet av nuvarande mandatperioden erbjuds samtliga politiker att 

köpa ut Ipaden till marknadspris. 

----- 

 

Mot beslutet reserverar sig Gunnar Broström (V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman  

Mona Lindfors  

Tina Lundgren 
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KS-22/00194 § 44 

 

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. Nätet 

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

ionerat för ytterligare anslutningar. Det finns inte heller möjlighet att uppgradera 

till högre hastigheter än 100 mbit/s. Dessutom har stadsnätet i Bastuträsk en väl-

digt 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 marknads-

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

 

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

till intresserade är genomförd hösten 2021. 

 

När stadsnätet byggdes i Bastuträsk erhölls extern finansiering från Jordbruks-

verket, 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 mel-

lan 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 sam-

hället mer attraktivt. 

 

Den beräknade investeringen genererar årliga kapitalkostnader på 138 000 kr. 

Portavgifter för de 66 tillkommande anslutningarna skulle generera årliga intäk-

ter 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 
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 § 44 forts. 

 

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. 

----- 

 

På grund av jäv deltar inte Linda Lidén (S) i ärendets beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 

Eleonore Hedman 

Joel Söderberg 
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KS-22/00137 § 45 

 

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 underhåll.   

  

Syfte  

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

tiga och ej helt ändamålsenliga beställer verksamhetscheferna för området Ut-

bildning 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 inve-

steringar 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 avgräns-

ningen i ett senare skede. 

 

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 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Samverkan upptas enligt alternativ 2 A. 

----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund, Beatrice Bergkvist, Elin Andersson, Amanda Rask 
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KS-22/00138 § 46 

 

Lokalutredning - Grundskola 
 

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 underhåll.   

  

Syfte  

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

tiga och ej helt ändamålsenliga beställer verksamhetscheferna för området ut-

bildning 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 inve-

steringar i skollokaler fram till 2030.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 206 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 6 

Lokalutredning grundskola, aktbilaga. 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 26 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 21 

 

Kommunstyrelsens beslut  

• I avvaktan på färdigställande av underlag tas ärendet upp när detta är klart. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund 

Beatrice Bergkvist 

Elin Andersson 

Amanda Rask  
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KS-22/00070 § 47 

 
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 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Motionen avslås. 

----- 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Landin (L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Liberalerna 

Ina Klingstedt 

Eleonore Hedman 
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KS-22/00199 § 48 

 
Tilläggsanslag för 2021 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef 

 

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

rella statsbidragen bokförs under finansieringen tillsammans med skattein-

täkter, LSS-bidrag och fastighetsavgift medan riktade statsbidrag bokförs 

som intäkter 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 

 

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. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Eva Bergström 
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KS-22/00214 § 49 

 

Hantering - Extra medel 2022  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Sedan kommunfullmäktige fastställde budget inför 2022 har Norsjö kommun er-

hållit ytterligare medel motsvarande 6 895 mnkr i skatter och bidrag. Dessutom 

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 tjäns-

tepersoner, vilket inte anses vara befogat. 

 

Förslagsvis bör därför detta budgetutrymme hanteras som godkända avvikelser i 

nuvarande budget. Användningsområden fastställs löpande av kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Extra medel 2022, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 42 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsen ges befogenhet att löpande besluta om insatser som leder 

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

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

styrelsen. 

• Redan lagda förslag enligt bilaga godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 

Eleonore Hedman 
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KS-22/00020 § 50 

 

Scenarioanalys för Norsjö 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Stora investeringar pågår i norra Sverige, däribland Northvolts etablering i 

Skellefteå. Näringslivet i Norsjöbygden har uttryckt ett behov av kartläggning 

av möjligheter och utmaningar för Norsjöbygden kopplat till denna utveckling. 

Nyetableringar och expansion innebär bland annat rekryteringar och inflyttning 

av tusentals personer. Mycket talar för att utfallet under kommande år kommer 

att vara av stor betydelse för att bryta den historiska trenden med en minskande 

befolkning i kommunen.  

 

Scenarioanalysen har genomförts i syfte att öka förståelsen för hur Norsjö 

kommun kan och bör agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå 

visionen Världens bästa vardag och erfara en hållbar tillväxt utifrån förutsätt-

ningarna som åter-industrialiseringen av Norrland ses medföra. Scenarioana-

lysen blir ett stöd för prioritering av resurser och urval av insatser för att ta till-

vara tidskänsliga möjligheter. 

 

Målsättningen för analysen har varit att: 

- Genomföra kartläggning av investeringsplaner de kommande fem åren för 

företag inom Norsjö kommun 

- Genomföra kartläggning av pågående och kommande investeringar i nä-

ringsliv och offentlig sektor i kringliggande kommuner 

- Beskriva hur dessa investeringar kan tänkas påverka bland annat inflytt-

ning, kvarstanning, bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och potenti-

ella ytterligare investeringar 

- Formulera minst tre scenarion för hur utvecklingen kan te sig i Norsjö kom-

mun 

- Sammanställa en lista över prioriterade insatser 

 

Analysarbetet har pågått under oktober – november 2021. Intervjuer har ge-

nomförts med 29 företag samt 11 andra organisationer som på något vis agerar 

stödfunktion till näringslivet, antingen genom infrastruktur, utbildning, finan-

siering eller att de företräder branschintressen. Kringliggande kommuner har 

kartlagts genom intervjuer med representanter från planerings- respektive nä-

ringslivsavdelningar. 

 

De fyra scenarion som tagits fram har utgångspunkt i tillväxtbegreppets två hu-

vudsakliga dimensioner – befolkning och näringsliv.  
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 § 50 forts. 

 

De variabler som valts att mäta utveckling med är:   

- Bostadsmarknad (är den mer eller mindre attraktiv än omgivningen?) 

- Arbetstillfällen (är de fler eller färre jämfört med idag?) 

 

I processen har sedan beskrivits vad som påverkar bostadsmarknad och arbets-

tillfällen. Risker och möjligheter har identifierats, i omvärlden och i kommunen 

kopplat till inflyttning och kvarstanning, bostadsförsörjning, kompetensförsörj-

ning och nyetableringar. 

Sammantaget har processen gett uttryck för 97 olika åtgärdsförslag. Ett urval 

av åtgärder som ansågs mest angelägna har gjorts av deltagare vid en work-

shop. De utvalda 20 åtgärderna har sedan värderats utifrån aspekterna genom-

förbarhet och effekt.  

 

Fortsatt arbete  

Analysrapporten innehåller rekommendationer till fortsatt arbete. Det är ange-

läget att processen går vidare så snart som möjligt då vissa möjligheter bedöms 

vara tidskänsliga. Dessa behöver tydliggöras och ges en ”snabbfil”.  

 

Analysen behöver förankras i kommunens olika verksamheter och bolag, och 

uppdrag behöver inarbetas i verksamhetsplaner. Samtidigt behövs en plan för 

medborgarperspektivet. Befintliga Norsjöbor är de främsta ambassadörerna.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-01 att återrapport skulle ske vid samman-

trädet 2022-03-15. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport över genomförd scenarioanalys, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-01-17 § 5 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 1 

Presentation 2022-03-15, aktbilaga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Återrapporten godkänns. 

• Arbetet fortgår med de förslag som anges i rapporten. 

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingrid Ejderud Nygren  

Beatriz Axelsson 

Elin Andersson 
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 § 51 

 
Ajournering av sammanträdet 
 

Kommunstyrelsens beslut 

• Sammanträdet ajourneras i en timme för lunch. 

 

Efter ajourneringen beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggning-

arna. 
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KS-22/00201 § 52 
 

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. In-

för framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv för det fortsatta arbe-

tet 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 pre-

senteras under vårens budgetarbete) 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 32 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 39 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Direktiv för budget 2023 godkänns.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 

Eleonore Hedman 

Camilla Hedlund 

Eva Bergström 

Elin Andersson 
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KS-22/00211 § 53 

 

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 sär-

skild bilaga. 
 

2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till resultatutjämningsreser-

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

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2021 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rätt-

visande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen 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 
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 § 53 forts. 

 

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 anled-

ning av pandemin har medlen ej hunnit arbetas upp. Verksamheten vill där-

för få använda kvarvarande 272 tkr under år 2022. Om kommunens resultat 

blir negativt år 2022 på grund av underskott i projektet Företagsklimat åter-

ställs inte underskottet i balanskravet till den del underskottet 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. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-22/00212 § 54 
 

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 pröv-

ning. I budget 2022 finns en (1) miljon kronor avsatta för ombudgeteringar på 

driften. Enligt tidigare politiskt beslut ska nämnden redovisa överskott 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 inve-

steringsbudget” vara restriktiv i bedömningen och endast bifalla ytterst ange-

lägna ombudgeteringar. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ombudgeteringar, bilaga  

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 34 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 41 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Ombudgeteringarna godkänns.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-22/00139 § 55 

 

Val av ersättare till ”Samråd vård och omsorg” 

 

Bakgrund 

Norsjö kommun har att utse en ersättare för ”Samråd vård och omsorg” mellan 

kommunerna och regionen. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 22 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Sara Eriksson (KD) utses som ersättare till ”Samråd vård och omsorg” 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sara Eriksson 

Region Västerbotten 
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KS-22/00224 § 56 

 
Återrapportering av åtgärdsplan för Bastuträsk skola åk 4-5 

 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén 

Utredning angående flytt av årskurs 4-5 från Bastuträskskolan lyftes 2021-06-

28 utifrån behovet av att huvudman behöver tillgodose likvärdig utbildning på 

alla enheter.  

 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetens åtgärdsplan som ska 

utvärderas två gånger per läsår vid delårsrapporteringen av SKA.  

Verksamheten har inte lyft förslag om lönetillägg för ytterområden utan arbetat 

med att stärka behörigheten via att satsa på utbildningar inom ramen för Ar-

betsintegrerat lärande och VAL. Frågan om lönetillägg för ytterområden kan 

vid fortsatt svårighet att rekrytera behörig personal återkomma som åtgärdsför-

slag.  

Beslutsunderlag 

Analysunderlag Bastuträsk, bilaga  

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 27 

   

Kommunstyrelsens beslut 

• Återrapporten godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Susanne Lidén 

Camilla Hedlund 
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KS-22/00269 § 57 

 

Revidering - Satsning av viss högskoleutbildad personal 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund 

 

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

tige beslutat om en satsning på vissa särskilda omsorgsyrken som kräver en 

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

heten. Satsningen är i form av bonustrappor för den som tillsvidareanställs i 

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

att flytta till kommunen. Även redan tillsvidareanställda som uppfyller kriteri-

erna 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 

   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kriterierna ändras till att även omfatta socionomer som tillsvidareanställs 

som kurator. 

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund 
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KS-22/00314 § 58 

 

Beslutsattestant och ersättare för kst 1111, Ukrainakriget 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren 

 

Med anledning av pågående krig mellan Ryssland och Ukraina förväntas 

flera miljoner ukrainare tvingas på flykt från sitt eget land. Regeringen har 

gjort en framställan till kommunerna om att förbereda sig för att ta emot 

flyktingar. Samtidigt uppges att staten ska ersätta samtliga kostnader som 

upparbetas som en följd av kommunernas mottagande. 

 

För att samla och hålla kontroll på kostnaderna föreslås att ett eget kostnads-

ställe öppnas för ändamålet och att kostnadsstället är aktivt så länge som be-

hovet av det finns. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Fr.o.m. 2022 och så länge behovet finns. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Till kst 1111, Ukrainakriget, utses Eleonore Hedman till beslutsattes-

tant med kanslichef som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 210 Kommunledningskontor. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 
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KS-22/00319 § 59 

 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 

 

Bakgrund 

2022-03-31 genomförs Kommuninvests föreningsstämma i Göteborg. 

Medlemmarna ges också möjlighet att delta digitalt. Varje medlem äger en 

röst på den formella stämman. 

 

Inför varje år ska kommunen utse ett ombud samt ersättare till förenings-

stämman. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Mikael Lindfors (S) utses till ordinarie ombud. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mikael Lindfors 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 56(56) 
Kommunstyrelsen 2022-03-15 

 
 

K:\Protokoll\KS\2022\220315.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

KS-22/00237 § 60 

 

Systematiskt kvalitetsarbete - delårsrapport 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén 

 

Det övergripande syftet med systematiska kvalitetsarbetet är att aktivt arbeta 

med att utvärdera de metoder kommunen använder för att nå måluppfyllelse 

utifrån de styrdokument, varje verksamhetsområdes gällande läroplan och de 

övergripande målsättningar som finns. Barnens och elevernas ryggsäckar ska 

fyllas med de normer, värden och kunskaper som de bör ha utvecklat när de 

lämnar grundskolan. Denna delårsrapport avser att utvärdera och analysera ar-

betet med att nå målen i verksamhetsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

SKA delårsrapport, aktbilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 24 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Delårsrapporten godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Susanne Lidén 

Camilla Hedlund 

 

 
 


