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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 28 mars kl. 16:30-16:40 

 

Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande  

Astrid Nerdal (S) 

 Magnus Eriksson (S) 

 Linda Lidén (S) 

 Hans Klingstedt (V) 

 Lars-Åke Holmgren (KD) 

 Jan Persson (KD) 

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

  

 
  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

Gunnar Broström (V), ej tjänstgörande ersättare 

 
  

Utses att justera Jan Persson Paragrafer: 61-64 

 

Justeringens tid och plats Norsjö Folkets Hus måndag den 28 mars 

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

Ingela Lidström, sekreterare 

 

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

 Mikael Lindfors, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Jan Persson, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2022-03-28 

Anslaget uppsatt  2022-03-29 Anslaget nedtages 2022-04-20 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

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

                         Ingela Lidström 
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KS-21/00858 § 61 

 
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. 

 

Vid demokrati- och medborgarberedningens möte 2022-03-16 föreslogs att ar-

vodesprincipen ändras till att ersättningarna baseras på det arvode som utges 

till ledamöterna vid Sveriges Riksdag (riksdagsledamotsarvodet). År 2022 är 

riksdagsledamotsarvodet 858 000 kronor. 

  

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 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Ersättningarna baseras på det basarvode som utges till ledamöterna vid  

Sveriges Riksdag (riksdagsledamotsarvodet).  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Sam Venngren  

Ina Klingstedt 
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KS-22/00137 § 62 

 

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 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 uppta samverkan enligt alternativ 2 A. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 206 

Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 230 

Kommunstyrelsen 2022-02-01 § 6 

Lokalutredning Förskola, aktbilaga 

Verksamhetsanalys Förskola, aktbilaga  

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-02-28 § 25 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 20 

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 45 

Samverkansprotokoll 2022-03-22, bilaga 
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 § 62 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Upprättad utredning godkänns. 

• Uppförande av ny förskola (fyra avdelningar) i enlighet med alternativ 2 A 

godkänns. 

• Kommunal utveckling får i uppdrag att ta fram erforderliga upphandlings-

underlag och genomföra upphandling. 

• Slutligt beslut om tilldelning av investeringsmedel beslutas av kommunfull-

mäktige. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Camilla Hedlund  

Beatrice Bergkvist  

Elin Andersson  

Amanda Rask 
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KS-22/00340 § 63 

 
Budget 2022 Norsjölägenheter AB 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef samt Styrelseordförande 

Norsjölägenheter AB 

 

Norsjölägenheter AB ska årligen fastställa en budget samt verksamhetsplan för 

de kommande tre åren. Utgångspunkt i verksamhetsplanen ska vara med per-

spektiven kundnytta, koncernnytta och fastställda mål, där relevanta mål fast-

ställda 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 kommunstyrelsen 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 visar 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 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

VD Norsjölägenheter AB 

Styrelseordförande Norsjölägenheter AB 
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KS-22/00374 § 64 

 

Gemensam upphandling av system för e-arkiv  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt, tf Kanslichef 

Den pågående digitaliseringen av kommunernas verksamheter medför att kom-

munen behöver säkerställa digital långtidsarkivering av handlingar i ett e-arkiv. 

Vid arbetet med strategisk utvecklingsplan för Lystkom har kommuncheferna i 

R10 samstämmigt uttryckt att e-arkiv är en prioriterad fråga som helst bör lösas 

gemensamt via Lystkom. 

 

Kommunerna omfattas av lagen om upphandling (LOU) och ett inköp av arkiv 

måste ske genom upphandling. De västerbottenskommuner som ingår i R10 re-

kommenderas att samverka genom en gemensam upphandling, införande och 

förvaltning av e-arkiv. Genom samverkan kan upphandling, inköp och förvalt-

ning kvalitetssäkras och kostnaderna hanteras på en rimlig nivå.  

 

Ekonomi  
Under förutsättning att alla åtta kommuner (Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sor-

sele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) fortsätter medverka i projektet och kostna-

derna fördelas utifrån invånarantal kommer kostnaderna per kommun att vara enligt 

följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022. Tidplan för uppstart och införande av e-arkiv enligt bilagd slutrapport. 

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport Lystkom 2021-12-27, bilaga 

 

Kommunstyrelsens beslut 

• Norsjö kommun beslutar att delta i Lystkoms upphandling av e-arkiv.  

• 44 tkr omdisponeras år 2022 från kst 1105, KS förfogande och påförs kst 1150, 

Central administration. 

• Frågan om finansiering av e-arkiv för 2023 och kommande år hänskjuts till årets 

budgetberedning. 

----- 

 

Beslutet skickas till Ina Klingstedt, Tina Lundgren  


