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Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 –12:00 

 
 

Beslutande Mikael Lindfors, ordförande (S) 

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

 Linda Lidén (S) 

 

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Lars-Åke Holmgren (KD), ej tjänstgörande ersättare 

 Hans Klingstedt (V), ej tjänstgörande ersättare 

 Rickard Nilsson (L), ej tjänstgörande ersättare 

 Carina Burvall, Studieförbundet Medborgaskolan, § 96 

 Göran Rönnbäck, Johanna Jonsson, Studieförbundet Bilda, § 97 

 Katarina Hjelte, Malin Lindberg, Studieförbundet ABF, § 98 

 Patrik Stål, Eva Oskarsson, Studieförbundet Vuxenskolan, § 99 

 Mari-Louise Skoogh, avdelningschef kultur, §§ 104, 105 

 Sofie From, informatör, § 108  

 Beatriz Axelsson, tillväxtchef, §§ 109, 110 
  
 

Utses att justera Bo-Martin Alm Paragrafer: 93-112 

 
 

Justeringens tid fredag den 26 augusti, kommunkontoret 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………………. 

 Ingela Lidström, sekreterare 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Mikael Lindfors, ordförande 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Bo-Martin Alm , justerande 

 

BEVIS 
 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

 

Sammanträdesdag 2022-08-23   

 

Anslaget uppsatt  2022-08-29 Anslaget tas ned 2022-09-20 

 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 

 

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

Ingela Lidström  
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KS-22/00904 § 93 

 

Sjukfrånvaro 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson, Elisabeth Karlsson 

 

Vid sammanträdet redovisas sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00902 § 94 

 
Ekonomisk rapport 
 

Beredande tjänstepersoner: Eleonore Hedman och Elin Andersson 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med juli 2022 för 

verksamhetsområdet kommunledningskontor samt för verksamhetsområdet 

kommunal utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Rapporter, bilaga  

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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 § 95 

Ajournering av sammanträdet 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar allmänna utskottet att återuppta överlägg-

ningarna. 

----- 
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KS-22/00877 § 96 

 

Information från Studieförbundet Medborgarskolan 
 

Bakgrund 

Carina Burvall från Studieförbundet Medborgaskolan informerar om verk-

samheten och framtida planer. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00878 § 97 

 
Information från Studieförbundet Bilda 
 

Bakgrund 

Göran Rönnbäck och Johanna Jonsson från Studieförbundet Bilda informerar 

om verksamheten och framtida planer. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00879 § 98 

 
Information från Studieförbundet ABF 
 

Bakgrund 

Katarina Hjelte och Malin Lindberg från Studieförbundet ABF informerar om 

verksamheten och framtida planer. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00880 § 99 
 

Information från Studieförbundet Vuxenskolan 
 

Bakgrund 

Patrik Stål och Eva Oskarsson från Studieförbundet Vuxenskolan informerar 

om verksamheten och framtida planer. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00798 § 100 

 

Antagande av plan för suicidprevention 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh 

 

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutma-

ningen, inte bara i Sverige utan också globalt. Andelen av befolkningen 

som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat i de flesta grupper un-

der den senaste tioårsperioden, bland både kvinnor och män samt i olika ål-

ders- och utbildningsgrupper. Den största ökningen av psykisk ohälsa har 

skett bland unga och unga vuxna. Död genom suicid (självmord) är den yt-

tersta konsekvensen av ett psykiskt lidande som är outhärdligt för den som 

är drabbad. Suicid leder ofta även till stort lidande och försämrad hälsa för 

närstående och andra berörda. För att minska risken för suicid behöver be-

rörda aktörer samverka och arbeta systematiskt och förebyggande. 

 

Utifrån de nationella strategiska målen har en arbetsgrupp för suicidpre-

vention tagits fram i samverkan med kommunala verksamheter, kyrkan, 

räddningstjänst, polis och hälsocentral.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Planen gäller 2022-2024. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för suicidprevention, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Handlingsplanen antas. 

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Mari-Louise Skogh 

Folkhälsorådet 

Ledningsgruppen 

Hälsocentralen 

Polismyndigheten 

Räddningstjänsten 

Norsjö församling 
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KS-22/00823 § 101 

 

Medfinansiering av genomförandet av lokal utvecklingsstrategi 
för Leader Skellefteå Älvdal 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner står tillsammans bakom ansökan 

som lämnats in om att få bilda nytt leaderområde i kommande programpe-

riod 2023 – 2027.  

 

Leader Älvdals ansökan om att bilda leaderområde har nu prioriterats av 

Jordbruksverket och processen går därför vidare med ansökan om att få 

starta verksamheten. Denna ska lämnas in till Jordbruksverket senast 15 ok-

tober i år. Då ska den inlämnade utvecklingsstrategin för leaderområdet 

kompletteras med bland annat beslut avseende den övriga offentliga medfi-

nansieringen.  

 

Under våren uppmanades sökande områden att lämna in en budgetprognos 

för hur stor budget som området kan ta emot. Leader Skellefteå Älvdal läm-

nade in en prognos om totalt 40 miljoner kronor.  

 

Av Jordbruksverkets beslut om prioritering framgår att Leader Skellefteå 

Älvdal kommer tilldelas en budget på 32 006 982 kronor för fem år. Det är 

lägre än önskat, och något lägre än i förra programperioden. Däremot blir 

årlig snittbudget högre eftersom kommande period är fem år medan budge-

ten i föregående period fördelades på sju år.  

Budgetomslutningen innebär att den medfinansiering som söks från kom-

munerna och Region Västerbotten blir något lägre än vad som aviserats. 

 

En period om fem år innebär fem år när projektbeslut kan fattas och stöd 

fördelas. Leader Skellefteå Älvdal har därefter skyldighet att ha ett beman-

nat kontor under två år för avslutningsarbete. Leader Skellefteå Älvdals 

driftbudget kommer därför att sträcka sig fram till 2029. 

 

För att årligen få beslut om godkänd drift krävs att leaderområdet senast 31 

maj varje år kan visa upp att en viss andel av den övriga offentliga medfi-

nansieringen är utbetald. Det är därför nödvändigt att övriga offentliga fi-

nansiärer i form av kommunerna och Region Västerbotten tydliggör i sina 

respektive medfinansieringsbeslut att beviljad finansiering kan betalas ut 

årsvis i förskott.  
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 § 101 forts. 

 

Ekonomi  

Jordbruksverket finansierar 67 % av budget, återstående 33 % ska finansie-

ras med övrig offentlig medfinansiering. Medfinansiering söks enligt nedan. 

Den procentuella fördelningen mellan Region Västerbotten och de berörda 

kommunerna är samma som i föregående programperiod.  

Budgeten fördelas inte linjärt. Tyngdpunkten ligger under de första åren.  

 

Jordbruksverket 67,00% 21 444 678 kr 

Region Västerbotten 12,00% 3 840 838 kr 

Skellefteå kommun 17,20% 5 505 201 kr 

Norsjö kommun 2,15% 688 150 kr 

Malå kommun 1,65% 528 115 kr 

.  32 006 982 kr 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Programperioden är 2023 – 2027. Det är den period som projektstöd kan för-

delas. Därefter ska ett bemannat kontor finnas t o m 2029 för avslutsarbetet.  

Slutligt beslut om medfinansiering måste fattas innan 15 oktober. Detta da-

tum är sista dag för prioriterade leaderområden att ansöka om att starta verk-

samheten. Inför detta ska den övriga offentliga medfinansieringen vara be-

slutad. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetöversikt 2023 – 2029 Leader Skellefteå Älvdal 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun medfinansierar genomförandet av utvecklingsstrategin 

för Leader Skellefteå Älvdal med totalt 688 150 kronor, fördelat på 

94 600 kr för 2023, 159 100 kr för 2024, 159 100 kr för 2025, 159 100 

kr för 2026, 94 713 kr för 2027, 15 050 kr för 2028 och 6 488 kr för 

2029. 

• Medfinansiering sker med medel från kst 1901 Medfinansiering ut-

vecklingsprojekt. 

• Kostnader påföres P0812. 

• Norsjö kommuns årliga medfinansiering kan betalas i förskott vid årets 

början. 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Leader Skellefteå Älvdal 

Ingrid Ejderud Nygren 

Tina Lundgren 
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KS-22/00824 § 102 

 

Medverkan i Inlandets teknikpark 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Vilhelmina kommun har presenterat en projektidé, Inlandets teknikpark, 

och ansöker om medverkan och medfinansiering av projektet.  

 

Bakgrunden till projektet utgörs av att omställningsarbetet mot Agenda 

2030 och ett fossilfritt Sverige behöver förstärkas och snabbas upp. Pro-

jektet är att betrakta som en kompetensresurs för små och medelstora före-

tag i inlandet att klara av omställningen till ett hållbart samhälle. Många av 

företagen har själva svårt att klara omställningen på egen hand. 

Företag som är underleverantörer till stora företag riskerar att slås ut, ef-

tersom de stora företagen har krav på hållbarhet och cirkulära produktions-

processer. Ett bra exempel på stora beställares förväntningar framgår av 

Northvolts hållbarhetsrapport. https://northvolt.com/environment/sustaina-

bility-report/upprätta 

Därtill kommer nya lagkrav, tex Boverkets krav på klimatdeklaration som 

kräver livscykelanalys för alla delar av klimatskalet i nya byggnader. 

 

Ett hållbart företag är en attraktiv arbetsplats, och de mindre företagen i in-

landet får svårighet att rekrytera rätt kompetens utan ett kraftfullt fokus på 

hållbar omställning. Allt fler människor vill jobba med arbetsuppgifter som 

bidrar till grön omställning. 

 

Projektet ska skapa en kulturförändring hos företagen för att möta de 17 

globala målen i Agenda 2030. Ett sådant arbete på företagen kommer att på-

verka hela det omkringliggande samhället. Detta bidrar till att omställnings-

arbetet går snabbare, vilket möjliggör nya affärsmöjligheter för inlandets 

företag då kunskaperna om hållbar omställning ökar. Det bidrar även till att 

miljöbelastningen minskar. 

 

Projektet riktar sig till små och medelstora industriföretag och omfattar fyra 

steg: 

- ISO-certifiering 

- Ständig förbättring med hjälp av Lean produktion 

- Livscykelanalyser för att minimera miljöpåverkan 

- Upprätta en uppförandekod (Code of Conduct för sina leverantörer) 

  

https://northvolt.com/environment/sustainability-report/uppr%C3%A4tta
https://northvolt.com/environment/sustainability-report/uppr%C3%A4tta
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 § 102 forts. 

 

Ekonomi  

Projektets totala kostnad framgår inte av befintliga underlag. Årlig kostnad 

för medverkan är beräknad till 50 000 – 100 000 kr. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Enligt förslag ska projektet pågå perioden 2023 – 2025. 

 

Yttrande 

Omställningen mot Agenda 2030 och de globala målen kommer ställa stora 

krav på samhällets alla aktörer. Detta projekt bedöms gynna små och me-

delstora industriföretag i inlandet genom att tillgängliggöra kompetens till 

stöd för dem. En kulturförändring hos företagen kommer påverka de kom-

muner där företagen har sin verksamhet och stödjer en platsbaserad hållbar 

näringslivsutveckling.  

 

Inlandets teknikpark har hittills inte haft verksamhet i Norsjöbygden eller 

besökt företagen här. De lokala företagen har inte heller efterfrågat medver-

kan eller samarbete med Inlandets teknikpark. I Norsjöbygden är ett flertal 

företag knutna till Träbransch Norr som stödjer företag inom träsektorn.  

 

Den årliga kostnaden för medverkan är för närvarande inte känd vilket för-

svårar ett ställningstagande.  

 

Inlandets teknikpark har ambition att bredda verksamheten och gör en mot-

svarande ansökan i mellersta Norrland. Tillväxtavdelningen förordar att 

Norsjö kommun avvaktar och följer hur verksamheten utvecklas i andra 

kommuner. Efter möjlighet att ta del av andras erfarenheter de närmaste 

åren kan frågan om deltagande aktualiseras igen.  

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning, tidig projektidé, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun avstår medverkan i Inlandets teknikpark 

----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Vilhelmina kommun  

Beatriz Axelsson  

Ingrid Ejderud Nygren  
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KS-22/00825 § 103 

 

Norsjö Visitor Center 2023 - 2026 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Norsjö Visitor center drivs i projektform 2019 – 2022, i samarbete mellan 

Gold of Lapland ek. förening och Norsjö kommun.  

 

Ett förslag har arbetats fram för fortsatt samarbete i ett nytt projekt 2023 – 

2026. Förslaget innebär en fortsatt samverkan mellan Norsjö Visitor Center, 

Norsjö kommun och det lokala förenings- och näringslivet för en hållbar ut-

veckling av besöksnäringen i bygden. Förslaget utgår från erfarenheter från 

de gånga årens arbete med målsättning att ta dem vidare tillsammans med 

flera prioriterade målgrupper.  

 

Det lokala samarbetet kommer att förstärkas genom samverkan med Lyck-

sele och Malå kommuner och de Visitor Center som finns eller föreslås eta-

bleras där. Samarbetet utgår här främst från att tillskapa ny digital plattform 

för den digitala turistiska informationen vilket ingår i ett av tre fokusområ-

den 2023 - 2026. Samordningsvinster bedöms finnas genom t ex gemensam 

upphandling av plattform. 

 

Arbetet med en destination är en ständig process. Genom att jobba mot flera 

delmål skapas förutsättningar för utveckling. Med hållbarheten som led-

stjärna kommer Norsjö Visitor center att arbeta för att fler säljbara upple-

velser skapas, säsongerna jämnas ut och det kollektiva värdskapet förbätt-

ras. Norsjöbygden ska vara en plats att vara stolt över, nu och i framtiden.  

 

Uppdraget för Norsjö Visitor Center föreslås ske i tre fokusområden. 

 

Hållbar destinationsutveckling  

Norsjö Visitor Center ska vara en kontaktyta mellan aktörer och organisat-

ioner, skapa mötesplatser och agera bollplank för idéer och möjliggöra lo-

kala utvecklingsinsatser. Visitor Center ska utgöra medspelare i planerings-

arbete och strategiarbete och identifiera styrkor och möjligheter för utveckl-

ing av Norsjö som destination. Visitor Center ska också hjälpa lokala aktö-

rer att gå framåt i sitt hållbarhetsarbete samt bidra till att skapa en positiv 

platskänsla så fler känner stolthet och kan agera som goda ambassadörer för 

bygden.  
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 § 103 forts. 

 

Kreativa finansieringslösningar  

All utveckling kräver engagemang och pengar. Genom Norsjö Visitor Cen-

ter och finansieringsmodellen Mervärde Norsjö kommer fler efterfrågade 

insatser kunna genomföras. Bygdens egna presentkort, Norsjökortet, har 

gett finansieringsmodellen en skjuts i rätt riktning men fler företag behöver 

ansluta sig till Mervärde för att modellen ska bli riktigt gynnsam på lång 

sikt. Arbetet med Norsjökorten föreslås fortsätta men hanteringen behöver 

effektiviseras.  

 

Värdskap  

Norsjö Visitor Center ska uppdatera och sprida befintlig värdskapsutbild-

ning samt erbjuda coachning i värdskap och marknadsföring  

Visitor Center ska även kontiuerligt utveckla och uppdatera digitala inform-

ationskanaler och InfoPoints och medverka i/samordna handlingsplan för 

framtagning av information och skyltar. 

 

Ekonomi  

Projektets totala kostnad uppgår till 2 260 446 kronor. Den högre årskostna-

den 2023 utgörs av investering i ny webb, 40 000 kr. 

Från Norsjö kommun söks totalt 2 180 447 kr. Återstående finansiering be-

räknas ske genom intäkter från bl a uppdrag. 

 

 2023 2024 2025 2026 Totalt 

Kostnader 595 105 555 114 555 114 555 114 2 260 446 

      

Finansiering      

Norsjö kn 575 105 535 114 535 114 535 114 2 180 446 

Intäkter  20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

S:a 595 195 555 114 555 114 555 114 2 260 446 

 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projektet ska pågå under åren 2023 – 2026.  

 

Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning Norsjö Visitor Center 2023 – 2026, bilaga 

Presentation budget Gold of Lapland, bilaga 

 

Yttrande 

Ett lokalt destinationskontor är betydelsefullt för att ta vara på den lokala 

kraften, lyfta det goda värdskapet, kommunicera och arbeta för att Norsjö 

ska bli en hållbar destination, bostadsort och arbetsplats. 



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-08-23 16 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\220823.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 103 forts. 

 

Det finns ett intresse av ett fortsatt samarbete med Gold of Lapland kring 

Norsjö Visitor Center och en uttalad önskan om ett närmare samarbete med 

kommunerna Malå och Lycksele, men på sikt kanske med fler kommuner 

inom Region 10. De mindre kommunernas resurser för bl a turistinformat-

ion är begränsade och där samordningsvinster kan göras är detta välkom-

met, rent av nödvändigt.  

 

Genomförandet av pågående projekt har finansierats med budget för turist-

information och finansiering skulle kunna ske på motsvarande sätt i det pro-

jekt som nu föreslås. Tillgängligt för finansiering 2023 är budget för turist-

information 318 000 kr. Tillväxtavdelningen undersöker andra möjligheter 

till finansiering för 2023.  

 

Tillväxtavdelningen är positiva till projektet men ser utmaningar när det 

gäller att ta ställning till projektet som helhet och i nuvarande omfattning 

eftersom medel för finansiering inte motsvarar anspråken och budget inte är 

känd för 2024 - 2026. Om projektet ska förändras behöver detta ske i sam-

verkan med Gold of Lapland samt kommunerna Malå och Lycksele. 

 

Tillväxtavdelningen önskar därför att kommunstyrelsen fattar ett inrikt-

ningsbeslut avseende om projektidén ska bearbetas ytterligare och om det 

kan finnas anledning att se över budgetutrymmet kommande år för turistin-

formation.  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Projektförslaget Norsjö Visitor Center 2023 – 2026 utreds ytterligare. 

• Återrapport sker vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober. 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Gold of Lapland  

Beatriz Axelsson  

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-22/00799 § 104 

 

Beslutsattestant och ersättare för P2255, Stärkta bibliotek 
2022.08.01–2023.12.31 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skoog  

Norsjö kommun har beviljats medel, 650 000 kr, från Kulturrådet för 

Projektet ”Stärkta bibliotek” 2022–2023. 

 

Ekonomi  

Totalt erhålls 650 000 kr från Kulturrådet. Bidraget lämnas för peri-

oden 2022-08-01--2023-12-31 Hela det beviljade bidraget är utbetalt i 

juli 2022. 

 

Allmänna utskottets beslut  

• Till attestant för projekt P2255, Stärkta bibliotek 2022-08-01–

2023-12-31, utse Mari-Louise Skogh med Elin Andersson som er-

sättare. 

• Till granskare utses Berit Enqvist. 

• Ansvarsområde fastställs till 320. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren  

Elin Andersson  

Mari-Louise Skogh  

Berit Enqvist  
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KS-22/00800 § 105 

 

Beslutsattestant och ersättare för P2256, Inköp litteratur 
folk- och skolbibliotek 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skoog  

Norsjö kommun har beviljats medel, 600 000 kr, från Kulturrådet för 

Projektet ”Stärkta bibliotek” 2021.08–2022.07. 

 

Ekonomi  

Totalt erhålls 600 000 kr från Kulturrådet. Bidraget lämnas för peri-

oden 2021-08-01--2022-07-30. Hela det beviljade bidraget är utbetalt 

i juli 2021. 

 

Allmänna utskottets beslut  

• Till attestant för projekt P2151, Stärkta bibliotek 2021.08–

2022.07, utse Mari-Louise Skogh med Elin Andersson som ersät-

tare. 

• Till granskare utse Berit Enqvist. 

• Ansvarsområde fastställs till 320. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren  

Elin Andersson  

Mari-Louise Skogh  

Berit Enqvist  
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KS-22/00855 § 106 

 

Överlåtelse av mark till enskild för villa- eller egnahemsbebyg-
gelse Bastuträsk 33:1 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

Kim Bengtsson har inkommit med en förfrågan att köpa tomten Bastuträsk 

33:1 i Bastuträsk. På tomten avses uppföra en byggnad som inrymmer en 

bostad. 

 

Enligt Norsjö kommuns riktlinjer vid tomtfördelning måste planerad bygg-

nad uppfylla både utformnings- och energikrav för permanentbostad enligt 

boverkets byggregler. Köparen ska ha för avsikt att själv bruka bostaden. 

Efter att bygglovet beviljats sker överlåtelse i samband med påvisad bygg-

start. Byggstart ska ske senast inom två år från utfärdat bygglov. 

 

Ett förhandsbesked har lämnats av miljö- och byggnämnden som styrker att 

den planerade byggnaden gentemot detaljplanen är att anses som en bostad.  

 

Allmänna utskotten beslutar om en eventuell försäljning.  

 

Ekonomi  

Försäljning sker enligt gällande taxa. 

 

Beslutsunderlag 

Förhandsbesked, bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Fastigheten Bastuträsk 33:1 försäljs till Kim Bengtsson.  

• Elin Andersson får i uppdrag att slutföra köpet i enlighet med riktlin-

jerna för fördelning av fritids- och småhustomter.  

----- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson  

Kim Bengtsson 
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KS-22/00856 § 107 

 

Markupplåtelse för enskilt avlopp Norsjö 2:40 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson  

 

En förfrågan om att anlägga trekammarbrunn på kommunal mark i samband 

med nybyggnation av fritidshus på fastigheten Norsjö 2:40 har inkommit 

till kommunen. Miljö- och byggavdelningen har lämnat tillstånd för anlägg-

ningen. De har vid platsbesök konstaterat att närmsta grannens befintliga 

avloppsanläggning (som också den anlagts på kommunal mark) inte kom-

mer påverkas negativt av den planerade nybyggnationen.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Ska alltid redovisas.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal för markupplåtelse, bilaga 

Ny situationsplan 2022-08-10, bilaga 

Karta på befintligt arrende, bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Avtal om markupplåtelse godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Filip Forsberg 
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KS-22/00713 § 108 

 
Stipendiat - Ambassadör för Norsjö kommun 2022  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Sofie From 

2012 utsåg kommunstyrelsen den första Norsjöambassadören. Norsjö kom-

mun har sedan dess delat ut utmärkelsen till flera personer som känt engage-

mang för Norsjöbygdens utveckling och varit väl känd och respekterad inom 

sitt yrkesområde.   

 

Tidigare Norsjöambassadörer:   

2021: Li Holmberg och Lars Normark  

2020: Inlandsaktivisterna. Sofie Persson From, Emma Stenmark, Maria Lars-

son och Emma Lindfors.  

2019: Jon Persson   

2018: Karin Fällman   

2017: Thorbjörn Olsson   

2016: Cecilia Bjursell    

2015: Sam Sehlström   

2014: Ann Bergquist   

2013: Roger Lundgren   

2012: Erik Bergkvist  

  

”Ambassadören ska främja Norsjö kommuninvånares intressen och verka för 

goda förbindelser samt uppfylla någon/några av nedanstående kriterier  

− Känna engagemang för Norsjös utveckling i flera avseenden.  

− Vara väl känd och respekterad inom sitt yrkesområde.  

− Inneha en stadigvarande plattform för att sprida ett positivt budskap om 

Norsjö.  

  

Ambassadörsutnämningen är en hederstitel och är inte tidsbestämd. Ambassa-

dörens tid och engagemang för hedersuppdraget kan variera genom åren.”  

 

Allmänna utskottet beslut  

• Stipendiat utses enligt förslag.   

• Priset delas ut i samband med Stoorfesten.  

 -----  

 

 

Protokollet skickas till  

Marko Lepistö  

Sofie From  
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KS-22/00821 § 109 

 

Slutrapport - Näringslivsutveckling i möjligheternas region   
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Jessica Holmström 

 

Projektet har pågått mellan 180901–220531 och drivits i Region 10 med 

Storuman som projektägare. Projektet har sin bakgrund i kommuner med 

liknande utmaningar:  

Stora och glest befolkade kommuner i Norrlands inland och 

fjälltrakter som är beroende av likvärdiga resurser och med företag 

som har stor vilja att utvecklas. 

 

Projektet har därför syftat till att stärka och utveckla befintliga SME-företag 

i regionen och de främsta fokusområdena har varit: 

- Större marknad 

- Innovation 

- Kompetensförsörjning – att vara en attraktiv arbetsgivare 

- Kapitalförsörjning 

- Ägar- och generationsskiften 

- Hållbarhet 

- Coronadrabbade företag (210101–220331) 

 

Projektet har nu avslutats och resultat för respektive fokusområde och 

måluppfyllelse granskats av projektets utvärderare/följeforskare.  

Utvärderarnas bedömning är att projektet har hög måluppfyllelse genom att 

de aktiviteter som genomförts har bidragit till att flertalet av delmålen har 

uppnåtts. Genom samverkan har projektet kunnat ge företagen rätt hjälp ge-

nom att: 

- Erbjuda fler insatser då kommunerna hjälpts åt att skapa dem.  

- Uppnå kritisk massa för att kunna genomföra ex workshops som inte 

kunnat genomföras i en enskild kommun.  

- Näringslivsenheterna har varit bättre rustade. 

- Över 500 företag har fått hjälp.  

- Projektmedarbetarna har hittat ett effektivt sätt att samarbeta med kolle-

gor med olika kompetenser i hela R10. 

- Underlättat för nätverkande mellan företag inom och över kommun-

gräns.  

- Digitaliseringen har varit ett bra hjälpmedel.  

- Skapat mötesplatser, gett inspiration, kunskapsutbyte, energi, utveckl-

ingsvilja.  
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 § 109 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse projektinformation och resultat, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00826 § 110 

 

Nytt näringslivsprojekt i Region 10 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

Investeringarna längs norrlandskusten och malmfälten skulle kunna vara en 

fantastisk utvecklingsmöjlighet för företagen i Region 10 samtidigt som de 

skapar en oro för utarmning och ytterligare utflyttning från inlandet till kust- 

och storstadsregionerna och därmed också oro för försämrade förutsättningar. 

Region 10 behöver därför stärka och synliggöra sin attraktionsförmåga och 

öka antalet aktiva företag som vill utvecklas hållbart, stärka sitt arbetsgivarva-

rumärke och utveckla sitt arbete med att vara en socialt hållbar, inkluderande 

och mottagande arbetsgivare. 

Region 10 behöver attrahera en mångfald av människor för att utveckla både 

företag och samhälle. Till det läggs även krav som ställs i och med att om-

ställningstakten mot ett hållbart samhälle ökar.  

Det är viktigt för företagens överlevnad och konkurrenskraft men också för 

regionen och samhället i stort att företagen i Region 10 hänger med i den 

gröna omställningen som sker med fokus på förnyelse och stärkt omställ-

ningsförmåga. Den digitala förmågan blir en viktig resurs för att lyckas i om-

ställningsprocesser och är viktig för att företagen ska bli/fortsätta vara kon-

kurrenskraftiga.  

 

Ett strukturellt problem är att största delen av det stödsystem som finns i Norr- 

och Västerbotten har sin fysiska hemvist vid kusten vilket även gör att en stor 

del av de beviljade projektmedlen som ska komma regionen till gagn kanali-

seras genom dessa organisationer. Dessa aktörer gör ett bra arbete men för att 

företagen i Region 10 ska kunna nå sin fulla potential och klara av den hållbara 

omställning som pågår behövs system som är anpassade efter dem och deras 

behov. Lokal närvaro är viktigt för att kunna erbjuda företagen behovsanpassat 

stöd och för att förstå de behov och problem som finns i geografin. 

 

Näringslivssamarbetet i Region 10 har pågått under många år och växt genom 

att gemensamma projekt genomförts. Erfarenheter har gjorts, utvärderats och 

lagts till den samlade kompetens som byggts upp. För att ytterligare öka kapa-

citeten och få tyngd bakom företagens lokala behov, behövs att effektivisera 

den strategiska samverkan inom Region 10:s näringslivsfunktioner. Det skulle 

underlätta samverkan med externa aktörer såväl som ge företagen ökade möj-

ligheter till stöd samt möjligheter att påverka lokala förutsättningar på ett nytt 

sätt. 

 

Ett förslag har utarbetats för att i projektform fortsatt kunna stärka närings-

livssamarbetet och bättre kunna stödja näringslivet att möta utmaningar  
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 § 110 forts. 

 

kopplade till bl a kompetensattraktion och omställningsarbete. Lycksele kom-

mun har antagit rollen som projektägare. 

 

I projektet planeras både strategisk och operativ samverkan med lokal närvaro 

i de 10 kommunerna. Samverkansmodellerna ska utvecklas att bli hållbara 

även efter projektslut. 

Arbetet kommer ske med stor lyhördhet för företagens behov, och genom nät-

verk och omvärldsbevakning matcha företagens behov med det stöd som 

finns tillgängligt. Erfarenheter från tidigare arbete visar att denna matchning 

och samverkan är en betydande framgångsfaktor. Projektet ska även arbeta 

vidare med utvecklingen av Resurskommun 2.0, d v s metoden ”insatsstyr-

kor” samt vidareutveckla samverkan med näringslivsfunktionerna i Arjeplog 

och Arvidsjaur. 

 

Projektet föreslås arbeta inom fyra utvecklingsområden 

- Kompetensattraktion 

- Hållbar affärsutveckling 

- Utveckla nätverk 

- Strategisk samverkan 

 

Projektet förväntas gynna: 

- Små och medelstora företag inom många typer av branscher i Region 10 

- Regionen i stort 

- Innovatörer och blivande företagare 

- Näringslivsenheterna R10, för att utöka strategisk samverkan 

- Organisationer och myndigheter som arbetar förutsättningsskapande för 

företag i Region 10 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projektet planeras pågå under perioden 2023 - 2026 

 

Beslutsunderlag 

Beskrivning av tidig projektidé, bilaga 

 

Yttrande 

Inom ramen för de nu avslutade projekten NiMR (Västerbotten) och NiAA 

(Arjeplog och Arvidsjaur) har olika insatser genomförts för att identifiera fö-

retagens behov. Dessa aktiviteter har gett en god insikt i de behov som företa-

gen har samt de brister som upplevs i nuvarande strukturer. Under 2022 ge-

nomförs även en förstudie för fördjupning i vilka metoder och arbetssätt som 

behövs och hur de kan utvecklas. 
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 § 110 forts. 

 

Samarbetet inom NiMR och NiAA har skapat en större kritisk massa av per-

soner och kompetenser. Den samlade bredd- och spetskompetensen har inne-

burit möjlighet att ge ett mer kvalificerat stöd till det lokala näringslivet. 

 

Det finns även stora utvecklingsmöjligheter i att lägga särskilt fokus på företag 

som ryms inom affärsområden som prioriteras av metoden smart specialisering 

där både Region Norrbotten och Region Västerbotten gjort liknande strategiska 

val. Smart specialisering syftar till att gynna tillväxt, innovation och forskning 

för att förstärka Region 10:s konkurrenskraft. Förutsättningarna för att utveck-

las inom de aktuella affärsområdena är mycket goda i Region 10. 

 

Det projektförslag som utarbetats är baserat på de erfarenheter och den följe-

forskning som finns från tidigare projekt, vilket avspeglas i innehållet. Det 

riktar sig till alla typer av företag och branscher. Behovet är väl förankrat och 

efterfrågat av näringslivet i Norsjöbygden. Projektet möjliggör också fortsatt 

samarbete i R10 Näringsliv. 

Tillväxtavdelningen förordar därför att Norsjö kommun medverkar i, och 

medfinansierar projektet. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Gustaf Axelsson Lycksele kommun  

Beatriz Axelsson  

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-22/00786 § 111 

 

Yttrande till Regional digitaliseringsstrategi 2022-2030 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Marko Lepistö 

 

Under 2022 driver Region Västerbotten arbetet med att fram en ny regional 

digitaliseringsstrategi (RDS) för Västerbottens län. Strategin tar sin ut-

gångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin och fördjupar mål och pri-

oriteringar kopplade till att ta tillvara möjligheterna med digitalisering. 

Strategin blir en gemensam plattform för länets aktörer och anger utma-

ningar, möjligheter och mål för länet.  

 

Den regionala digitaliseringsstrategin ska hjälpa Västerbotten att identifiera 

de frågor och utmaningar där regional samverkan och fokus på särskilda ut-

vecklingsområden hjälper oss att ta tillvara digitaliseringens potential, och 

möta de möjligheter och utmaningar som den digitala transformationen 

medför. Detta ska bidra till att uppnå de regionala utvecklingsmålen i den 

regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Det övergripande målet är 

En nytänkande och smart region och strategin har sex fokusområden.  

 

Remissförslaget har tagits fram i bred dialog med aktörer från offentliga, 

privat och idéburen sektor under våren. Beslut om ny digitaliseringsstrategi 

planeras att tas i december 2022 av den Regionala utvecklingsnämnden. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Remissvaret ska skickas till Region Västerbotten senast den 20 september 

2022. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Upprättat remissyttrande godkänns och skickas till Region Västerbotten.  

----- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Marko Lepistö 

Ina Klingstedt 

rds@regionvasterbotten.se 

 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-08-23 28 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\220823.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/00848 § 112 

 

Organisationsförändring – central bemanningsenhet 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

Norsjö kommun behöver förbättra arbeta med en förbättrad vikarieanskaff-

ningsprocess för att underlätta för vikarier att i högre utsträckning kunna 

försörja sig på att jobba på Norsjö kommun och på så sätt bättre kunna sä-

kerställa organisationens kompetensförsörjning.  

 

För närvarande arbetar respektive verksamhetsområde med vikarieanskaff-

ning på respektive håll, men utifrån att tillgången på vikarier är begränsad 

behöves ett gemensamt arbetssätt i framtiden. 

Införandet av heltid som norm kommer också att beröra samtliga verksam-

heter vilket kommer att skapa fördelar med en central organisation.  

 

Planen är att fördela om personal och resurser från verksamhetsområdena 

till en ny enhet organiserad inom HR. Förändringen innebär MBL-förhand-

ling med berörda fack samt en generell information i den centrala samver-

kansgruppen (CSG). 

 

Ekonomi  

Omfördelning av medel framgår av nedanstående tabell: 

 

Vad Kst Summa Tillförs kst 1168  

Bemanningsenhet 

Omsorgen: 

2 årsarbetare 

Xx xx  

 

XXX Utbildning: 

0,8 årsarbetare 

xx xx 

KU: 

0,2 årsarbetare 

Xx xx 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Den nya organisationen gäller från 2022-12-01.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från CSG 2022-05-25, bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

Beslutet skickas till Eleonore Hedman, Tina Lundgren, Helene From 


