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Plats och tid Kommunkontoret, Älgens sammanträdesrum samt via länk kl. 08.00 – 10:00 

 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) 

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

 Carina Lidén (S), ersättare för Linda Lidén (S) 

 

  

 

 

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Lars-Åke Holmgren (KD), ej tjänstgörande ersättare 

 

Utses att justera Bo-Martin Alm Paragrafer: 113-134 
 
 

Justeringens tid torsdag den 29 september  
 
 
Underskrift ………………………………………………………………………. 

 Ingela Lidström, sekreterare 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Mikael Lindfors, ordförande 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Bo-Martin Alm , justerande 
 
 

 

 

 

BEVIS 
 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

 

Sammanträdesdag 2022-09-27   

 

Anslaget uppsatt  2022-09-30 Anslaget tas ned 2022-10-24 

 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 

 

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

Ingela Lidström  

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-09-27 2 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\220927.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 113 

 

Dagordning 
 

Dagordningen godkänns med följande ändring: 

 

Tillkommer 

- Försäljning av Norsjövallen skola 

----- 
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KS-22/00980 § 114 

 

Sjukfrånvaro 
 
Vid sammanträdet redovisas sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/00981 § 115 

 
Personalförsörjning 
 
Inget finns att rapportera. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-09-27 5 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\220927.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/00968 § 116 

 
Ekonomisk rapport 
 

Beredande tjänstepersoner: Eleonore Hedman och Elin Andersson 

 

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med augusti 2022 

för verksamhetsområdet kommunledningskontor samt för verksamhetsområ-

det kommunal utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska rapporter, bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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  § 117 

 

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-22/00962  § 118 

 
Ledarstipendium 2022  
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Mats Skogh  

  

Tre kandidater har blivit nominerade till årets ledarstipendium.  

Samtliga har tidigare mottagit pris med skillnaden att en av kandidaterna nu 

är nominerad för Norsjö Golfklubb, tidigare ledarstipendiat för Norsjö 

Hockey.   

  

Eftersom nominerade kandidater redan har tilldelats ledarskapsstipendiet 

tidigare har verksamheten ett eget förslag till stipendiat. Detta förslag pre-

senteras vid sammanträdet.   
 

Ekonomi   

Stipendiaten belönas med 5 000 kr, medel till ledarskapsstipendiet tas från 

befintlig budget på kst 3061.  

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Delas ut för 2022.  

  

Beslutsunderlag  

Inkomna nomineringar, 3st.   

  

Allmänna utskottets beslut  

• Ledarstipendiat för 2022 utses enligt förslag. 

----- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Mats Skogh   
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KS-22/00892 § 119 

 

Nytt avtal mellan samverkande kommuner, gemensam nämnd 
för drift av personalsystem  
 

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Medlemmarna av den gemensamma nämnden för drift av personalsystem är 

Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämndens verksam-

het regleras i ett avtal mellan de samverkande kommunerna, ett avtal som 

gäller t o m 2022-12-31.  

 

Det pågår ett arbete med en upphandling av nytt personalsystem inom Skel-

lefteå kommun, ett arbete som kommer att pågå under 2023. Beroende på 

utfallet av upphandlingen kan förutsättningarna för kommande samarbete 

påverkas. Utifrån detta finns det anledning att förlänga nuvarande avtal med 

ett år t o m 2023-12-31. Därigenom kan nuvarande samarbete fortsätta un-

der 2023 och förutsättningarna för eventuellt framtida samarbete klarläggas 

under 2023.  

 

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfull-

mäktige i de samverkande kommunerna. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Det nya avtalet ska gälla från 2023-01-01 till 2023-12-31.  

 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för drift av personalsystem förlängning 2023-01-01--

2023-12-31, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Avtalsförslaget godkänns.  

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Helene From 
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KS-22/00950 § 120 

 
Utgående avtal med leverantör av lönesystem 
 

Bakgrund  

Beredande tjänstepersoner: Helene From HR-chef, Elisabeth Karlsson HR-

strateg 

 

Norsjö kommun har ett avtal med Visma som levererar lönesystem. Avtalet 

går ut 2023-06-30. 

I dagsläget samarbetar Norsjö, Malå, och Arvidsjaur med Skellefteå kom-

mun genom att lönesystemet är placerat i Skellefteå. Kommunerna köper 

tjänst av Skellefteå i olika grad.  

 

Skellefteå har gjort en förstudie som kommer att följas av en upphandling 

under 2023.  

Norsjö kommun har att ta ställning till om att fortsättningsvis samverka 

med Skellefteå samt om kommunen ska ingå i deras kommande upphand-

ling. 

 

Det finns dock andra alternativ att ta ställning till.  

- Visma har driften och producerar lön och Norsjö har egen systemför-

valtning.  

- Visma har driften och producerar lön och Norsjö har viss systemförvalt-

ning, resten via Visma. 

- Norsjö köper allt av nuvarande leverantör Visma. 

- Norsjö går med Arvidsjaur som kommer att göra en egen upphandling. 

- Norsjö gör en egen upphandling av systemstöd. 

 

Ekonomi  

I dagsläget finns endast en bristfällig ekonomisk bild att redogöra för och ta 

ställning till. Till några av alternativen finns en ekonomisk prognos. Skell-

efteå kommun som upphandlare har inte kunnat ge något ekonomiskt för-

handsbesked. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Skellefteå kommun ska ta beslut i frågan i Personalnämnden 2022-11-09. 

Norsjö kommun behöver lämna ett besked till dem innan detta beslut. 

 

Verksamhetens yttrande 

Det saknas en komplett ekonomisk bild, vilket gör det svårare att ge ett för-

slag till beslut som har tagit hänsyn till alla aspekter. 
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 § 120 forts. 

 

Bedömningen är dock att i de alternativ där Visma är angivna som ägare av 

systemen så behöver Norsjö göra en egen upphandling med anledning av att 

Visma varit systemleverantör under lång tid. 

Bedömningen är att Norsjö kommun inte har kapacitet att göra en upphand-

ling av denna magnitud själva. 

 

Att gå med i Arvidsjaurs upphandling är i dagsläget så oklart gällande vad 

det skulle innebära för Norsjö kommun, att det alternativet inte är aktuellt. 

 

Då återstår bara alternativet att gå med Skellefteå i deras upphandling även 

om det inte finns en klar ekonomisk bild. Det blir därför den rekommendat-

ion som kan lämnas. 

 

Beslutsunderlag 

Jämförelse av alternativ och preliminära kostnader, bilaga 

 

Allmänna utskottets förlag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun ingår med Skellefteå kommun i deras upphandling. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Helene From 

Elisabeth Karlsson 
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KS-22/00958 § 121 

 

Revidering av Inköps – och upphandlingspolicy 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors  

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norsjö kommun har PwC ge-

nomfört en granskning avseende inköp och upphandling (KS-22/00405). Syf-

tet med granskningen har varit att bedöma om inköp och upphandling hante-

ras på ett ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 

 

Kommunens Inköps- och upphandlingspolicy innehåller riktlinjer som utöver 

lag om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling.  

 

Granskningen visar att policyn behöver uppdateras med aktuella regler och 

riktlinjer samt att dokumentationsplikten och styrelsens ansvar behöver för-

tydligas.  

 

Utifrån rekommendationer från revisorerna revideras Inköps- och upphand-

lingspolicyn enligt bilaga. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Ändringar verkställs i och med kommunstyrelsens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Inköps- och upphandlingspolicy, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Inköps- och upphandlingspolicy revideras enligt bilaga. 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Emma Lindfors 

Eleonore Hedman 

Ingela Lidström  
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KS-22/00957 § 122 

 

Ändring i delegeringsordningen gällande upphandling 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norsjö kommun har PWC ge-

nomfört en granskning avseende inköp och upphandling (KS-22/00405). Syf-

tet med granskningen har varit att bedöma om inköp och upphandling hante-

ras på ett ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  

 

Vid granskning av kommunens delegeringsordning noterades att den inte re-

glerar frågor kopplade till direktupphandling på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Delegeringsordningen kan under året revideras utifrån externa krav och in-

terna behov av förtydligande och uppdatering. För att åtgärda revisorernas an-

märkning revideras delegationsordningen med ett nytt avsnitt i syfte att säker-

ställa att beslutsorganisationen kopplat till direktupphandling inom organisat-

ionen tydliggörs. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Ändringar verkställs i och med kommunstyrelsens beslut. 

 

Tillägg av stycke på sidan 31 enligt rutan nedan. Tillägget är markerat med 

fet text. 

2. Ekonomiska ärenden (upphandling/antagande av anbud/avtal) 

 

GENERELLT GÄLLANDE UPPHANDLING 

Förutsättningar för lokala entreprenörers medverkan ska vara utgångsläget i 

upphandlingsförberedelserna. Kommunstyrelsen beslutar om denna förut-

sättning ska frångås. 

 

Det aktuella lagstadgade värdet för direktupphandling enligt LOU, 

LUF och LUK finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida och dele-

gat hanteras utifrån angivna nivåer i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3. 

 

 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Delegeringsordningen revideras i enlighet med tabell. 

----- 

 

Beslutet skickas till Emma Lindfors, Eleonore Hedman, Ingela Lidström   
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KS-22/00951 § 123 

 

Revisionsrapport Granskning av kommunens inköp och upp-
handling - återrapport 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norsjö kommun har PWC ge-

nomfört en granskning avseende inköp och upphandling.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp och upphandling han-

teras på ett ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.  

 

Utifrån genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning 

att: 

- Inköp och upphandling hanteras inte helt på ett ändamålsenligt sätt och med 

en inte helt tillräcklig intern kontroll. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-26 §80 (KS-22/00405) fick 

Kommunchef i uppdrag att revisorernas rekommendationer följs och att åter-

rapportera vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-11. 

 

Nuläge 

PWCs rekommendationer till kommunstyrelsen samt verksamhetens åt-

gärder: 

- Utifrån ett internkontrollperspektiv är kontrollmiljön väsentlig inom 

området, inte minst vad gäller frågor kring inköp och avtalstrohet. Där-

för rekommenderar vi kommunstyrelsen att även framgent systematiskt 

erbjuda information och utbildning kopplat till regler/riktlinjer inom 

upphandlings- och inköpsområdet, så att en tillfredsställande kontroll-

miljö säkerställs. 

 

Framgent kommer kommunstyrelsen systematiskt erbjuda information och 

utbildning kopplat till regler/riktlinjer inom upphandlings- och inköpsområdet 

för att säkerställa en tillfredställande kontrollmiljö. 

 

Vad gäller regler och riktlinjer har kommunen en inköps- och upphandlings-

policy som i samband med granskningen fick en del anmärkningar som att 

den inte är uppdaterad med lagförändringarna som skett under 2022 samt att 

dokumentationsplikten behöver förtydligas. Dokumentet kommer att uppdate-

ras. 
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 § 123 forts. 

 

- Att säkerställa att delegeringsordningen reglerar delegation kopplat till 

direktupphandling.  

Delegeringsordningen revideras med syftet att säkerställa att beslutsorganisat-

ionen kopplat till inköp och upphandling tydliggörs.  

 

- Att säkerställa att området följs upp i tillräcklig grad, samt att styrelsen 

utifrån den rapportering som erhålls även analyserar/utvärderar områ-

det samt vid behov vidtar åtgärder. 

Övergripande rapportering inom området upphandling/inköp ska ske årligen i 

samband med bokslut. Återrapporteringen kommer sammanställas i årsredo-

visningen. Inköps - och upphandlingspolicyn kompletteras även med styrel-

sens ansvar inom området. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Vidtagna åtgärder godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Emma Lindfors 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 
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KS-22/00953 § 124 

  

Medverkan i projekt SMArt Livskraftig Landsbygd (SMALL) 
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Luleå Tekniska Universitet, tillsammans med Hela Sverige Ska Leva, har ut-

arbetat ett projekt och har gjort en förfrågan till Norsjö kommun om medver-

kan i projektet.  

 

SMArt Livskraftig Landsbygd (SMALL) vill skapa attraktiv, livskraftig och 

hållbar landsbygd. Digitalisering i landsbygd är viktigt då det stärker utveckl-

ingen av infrastruktur, attraktivt boende, butiksutveckling, service och inno-

vation samt minskar behovet av transporter. Projektet bygger på och utvidgar 

Digiby-projektet (Digitala tjänster i byar, www.digiby.se) där vi har testat ett 

antal piloter med redan tillgänglig digital teknik. Dessa piloter har avsevärt 

förbättrat situationen i de byar där de genomförts, för byn, för människorna 

och för miljön. Det har inkommit önskemål från en rad aktörer om ett lik-

nande projekt i Västerbotten och det finns ett stort behov av att vidareut-

veckla verksamheten i Norrbotten.  

SMALL-projektet avser därför att utöka det geografiska området genom att, 

utöver Norrbotten, även involvera Västerbotten, testa och vidareutveckla Ru-

raLL (en metod för att driva digitalisering i landsbygd) samt att fokusera på 

forskning om samarbete för ökad digitalisering i landsbygd. Projekten kom-

mer att ge det mindre samhällets perspektiv på hur man kan använda digitali-

sering och hur man kan arbeta med hela det smarta samhället, inte enbart den 

smarta staden.  

 

I projektet samlas både forskare och företag i samverkanspiloter och adres-

sera fyra faser (utforska, skapa, testa och utvärdera) i varje pilot för att identi-

fiera samverkansformer och -modeller. Alla piloter sker i nära samverkan och 

dialog med inblandade aktörer och intressenter och bygger på deras behov, 

önskemål och idéer. 

Samverkanspiloterna kommer att, genom öppen innovation, uppmuntra nya 

affärs- och organisationsmodeller för att tillgodogöra potentialen i digitali-

seringen, stimulera utvecklingen och användningen av digital teknik, skapa 

mötesplatser, öka användandet av digital teknik och driva fram innovation när 

det gäller tillhandahållande av service.  

 

Ekonomi   

Projektets totala kostnad uppgår till 11 903 486 kronor. Finansiering sker 

både kontant men även i form av arbetstid. Från Norsjö kommun ansöks om  

 



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-09-27 16 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\220927.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 124 forts. 

 

medfinansiering i form av arbetstid till ett värde av totalt 200 000 kronor för-

delat över tre år. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projektet planeras pågå 2023 – 2025. 

 

Yttrande 

Samverkan kring digitaliseringen är en viktig faktor för att öka tillväxt, konkur-

renskraft och livskvalitet på landsbygden, samtidigt som det minskar behovet 

av transporter och kan därför bidra till klimatmålen och påskynda omställ-

ningen till en grönare och mer konkurrenskraftig landsbygd. 

Medverkan i projektet kommer att ge ökade kunskaper som kan omsättas i lo-

kalt utvecklingsarbete, inte minst när det gäller att tillhandahålla service. I ar-

betet efter scenarioanalysen har bland annat Bastuträsk och Pärlbandsbyarna 

pekats ut som prioriterade områden för insatser. I Bastuträsk och Kusfors 

finns lanthandel, drivmedel och ombudstjänster – men även utmaningar för 

att bibehålla denna service. 

Inom kort inleds arbetet i det beviljade projektet Samverka lokalt för bättre 

service som ska arbeta med inriktning på de nämnda serivcenoderna. Därtill 

ska ny serviceplan utarbetas för 2023 och framåt.  

 

Medverkan i projekt SMALL ger möjlighet till synergieffekter och bidrar 

även till starkare koppling till relevant forskning. Projektet ligger även i linje 

med Norsjö kommuns kriterier för medfinansiering då det bidrar till att ta till-

vara IT-infrastrukturens värden och mervärden Mot denna bakgrund förordar 

Tillväxtavdelningen att Norsjö kommun medverkar i projekt SMALL. 

 

Beslutsunderlag  

Projektansökan, bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut   

• Norsjö kommun medverkar i projektet. 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet genom arbetstid inom Tillväxt-

avdelningen upp till ett värde av 200 000 kronor fördelat över projektti-

den. 

----- 

 

 

Beslutet skickas till  

Luleå Tekniska Universitet, Ingrid Ejderud Nygren, Beatriz Axelsson, Tina 

Lundgren 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-09-27 17 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\220927.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/00954 § 125 

  

Medverkan i projekt Västerbotten Sweden   
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

  

Destinationsorganisationerna i Västerbottens län, Gold of Lapland, Visit 

Skellefteå och Visit Umeå, samt Region Västerbotten Turism har tillsammans 

arbetat fram ett projekt. Projektet syftar till att stärka Västerbottens attrakt-

ions- och konkurrenskraft. För att tillvara effekten av de stora industriinveste-

ringarna och stärka företagens konkurrenskraft är Västerbottens attraktions-

kraft hos nya invånare avgörande. Besöksnäringen är en viktig del av sam-

hällsomvandlingen och den gröna omställningen 

 

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag 

inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemen-

samma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler 

företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till 

den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för export-

mognad, produktutveckling, marknadsinsatser och en digital plattform. Pro-

jektet kommer även att initiera arbetet med att de ingående destinationsorga-

nisationerna certifierar sig som en hållbar destination genom Global 

Sustainable Tourisms Councils kriterier (eller motsvarande) och bygga upp 

egen kapacitet och kunskap för att säkra en livskraftig och hållbar export. 

 

Projektet direkta målgrupper är besöksnäringsföretag i Västerbotten med in-

tresse för export, företag som kan vidareutveckla resultat och erfarenheter 

från tidigare insatser 

Projektet indirekta målgrupper är nationella och internationella slutkunder/be-

sökare, nationella och internationella researrangörer, internationell media 

samt civilsamhällets näringslivsorganisationer, kommuner och Region Väs-

terbotten. 

 

Gold of Lapland har rollen som projektägare och ansöker nu om medfinansie-

ring från Norsjö kommun för projektets genomförande. 

 

Ekonomi   

Projektets totala kostnad uppgår till 30 miljoner kronor.   

Finansiering sker dels kontant, dels i form av arbetstid. 47 290 kronor i kon-

tantfinansiering samt 61 350 kronor i form av arbetstid.  
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 § 125 forts. 

 
Sökt kontant finansiering  

 2023 2024 2025 2026 Totalt 

Norsjö kn 15 394 15 229 15 709 958 47 290 

      

      

Tillgängligt för medfinansiering av projektet 

 2023 2024 2025 2026 Totalt 

1901 207 463 158 160 157 680 209 941 733 244 

Bygdemed-

lens närings-

livs-främjande 

del 

37 662 189 887 201 137 400 000 828 686 

 245 125 348 047 358 817 609 941 1 561 930 

 

 

Tillgängliga medel från 2023 och framåt är beroende av beslut om budget re-

spektive ram för bygdemedel 

Medfinansieringen i form av arbetstid föreslås ske genom att personal vid 

Tillväxtavdelningen deltar. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projektet planeras pågå 2023 - 2027.   

  

Yttrande 

Detta är det första gemensamma projekt som länets destinationer och region-

ens turistorganisation har skrivit tillsammans där alla kommuner kommer att 

involveras. Denna bredare samverkan ger bättre förutsättningar att ta tillvara 

den samlade styrkan. 

Inom Region 10 finns en positiv syn på medverkan i projektet Detta projekt, 

genom sin breda samverkan, bör prioriteras vilket flertalet kommuner redan 

gjort. Projektet är väl förankrat, det bygger exportmognad och värdskap samt 

skapar möjligheter att delta i internationella marknadsinsatser.  

I och med den samsyn som finns inom Region 10 kring medverkan i projektet 

ligger ansökan även i linje med Norsjö kommuns medfinansieringskriterier. 

Tillväxtavdelningen förordar därför att Norsjö kommun medverkar i, och 

medfinansierar projektet. 

 

Beslutsunderlag  

Projektansökan, bilaga 

Budget, bilaga 
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Allmänna utskottets beslut   

• Norsjö kommun medverkar i projektet. 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet kontant med totalt 47 290 kro-

nor varav 15 394 kr för 2023, 15 229 kr för 2024, 15 709 kr för 2025 och 

958 kr för 2026. 

• Norsjö kommun medfinansierar även med arbetstid upp till ett värde av 

61 350 kronor fördelat över projekttiden. 

• Den kontanta medfinansieringen sker genom nyttjande av budget på kst 

1901. 

• Kostnader påföres P0812. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Gold of Lapland  

Ingrid Ejderud Nygren  

Beatriz Axelsson  

Tina Lundgren 
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KS-22/00952 § 126 

  

Landsbygdsdagen 2022 – flytt till 2023 
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Sedan 2013 har det arrangerats årliga landsbygdskonferenser i Skellefteå, 

Norsjö och Malå vilka vid den tiden var de kommuner som ingick i Skellef-

teregionen. Värdskapet har alternerat mellan de tre kommunerna. Den kom-

mun som har värdskapet svarar även för finansiering av arrangemanget, med 

egen finansiering och i förekommande fall tillsammans med samarbetspart-

ners. 

Norsjö kommun svarar för värdskapet 2022 

 

Landsbygdsdagen brukar normalt genomföras under hösten. Denna höst ar-

rangerar Länsstyrelsen tillsammans med Leader Lappland en landsbygdskon-

ferens i Lycksele 26 oktober. Denna konferens har likheter med Landsbygds-

dagen och riktar sig till samma målgrupper. Att genomföra Landsbygdsdagen 

i Norsjö i kölvattnet efter konferensen i Lycksele bedöms inte vara optimalt. 

 

I samverkan mellan de tjänstepersoner i Malå, Norsjö och Skellefteå, som 

brukar arbeta med Landsbygdsdagens genomförande föreslås att landsbygds-

dagen 2022 senareläggs och genomförs vecka 18 2023, förslagsvis lördag 6 

maj. 

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Under ordfö-

randeskapet kommer vecka 18 att ha särskilt fokus på landsbygdsfrågor med 

olika arrangemang runt om i Sverige. Arbetsgruppen föreslår därför att Skell-

efteå-Norsjö-Malås landsbygdsdag genomförs i samband med detta. Norsjö 

föreslås fortsatt ha värdskapet. Programmet fastställs i samverkan mellan de 

samarbetande kommunerna. 

 

Ekonomi   

Tidigare under 2022 avslutades satsningen på Vasaloppet 100 år. En del av 

syftet var att ta tillvara ett tillfälle till kommunikation om Norsjöbygden. En 

relativt stor del av satsningens budget var avsedd för kommunikationsaktivi-

teter under 2022 och stärka upp den kommunikation som är en del av arbetet 

som följer efter den genomförda scenarioanalysen och därmed en del i vis-

ionsarbetet Världens bästa vardag. 

Från Vasaloppssatsningen återlämnades budget med 145 000 kronor. Enligt 

kommunstyrelsens beslut påfördes beloppet kst 1181 och öronmärktes för 

kommunikationsaktiviteter under 2022 och Landsbygdsdagen var ett av två 

prioriterade kommunikationstillfällen. Det andra, Rälsbussens dag, genomför-

des inte. 
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Eftersom Landsbygdsdagen nu föreslås flyttas till 2023 finns behov att återfå 

beloppet under 2023. 

 

Allmänna utskottets beslut   

• Landsbygdsdagen 2022 med Norsjö kommun som värd flyttas fram och 

genomförs vecka 18 2023. 

• 145 000 kronor omdistribueras från KS förfogande, kst 1105 till kst 1181. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Ingrid Ejderud Nygren  

Beatriz Axelsson  

Tina Lundgren 
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KS-22/00956 § 127 

 

Revidering av riktlinjer för bygdemedel 
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Norsjö kommuns riktlinjer för bygdemedel följer i grunden de riktlinjer som 

Länsstyrelsen i Västerbotten fastslagit. Under 2021 har Länsstyrelsen gjort 

vissa justeringar varför Norsjö kommuns riktlinjer behöver uppdateras.  

 

Tillväxtavdelningen har upprättat förslag till reviderade riktlinjer för bygde-

medel.  

 

Beslutsunderlag  

Riktlinjer bygdemedel, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen   

• Norsjö kommun fastställer Riktlinjer bygdemedel enligt förslag. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Ingrid Ejderud Nygren  

Beatriz Axelsson  

Elin Andersson 
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KS-22/00969 § 128 

 
Återrapportering – Uppföljning handkassa 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

I november 2020 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer och rutiner för 

handkassa, KS-20/01369. Kommunstyrelsen har tillsynsplikt och ansvar för 

att riktlinjerna och rutinerna efterlevs. 

 

I början på året avslutades tre utställda handkassor (bankkort) med anledning 

av att handkasseinnehavarna inte längre ansågs behöva ett handkassekort. För 

de 10 handkassekort som nu är gällande har samtliga skrivit under gällande 

dokument och ansvar.  

 

Ekonomichef har tillsammans med handläggande ekonomiassistent kontinu-

erlig uppföljning att samtliga handkasseinnehavare följer gäller gällande rikt-

linjer och rutiner.   

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Återrapporteringen godkänns 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-22/00970 § 129 

 
Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska verk-

samheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 

att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar av att ha en kommun som 

ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal bor-

gensram. 

 

Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen.  

 

Ekonomisk analys av räntesatser och räntevillkor har genomförts. Bedöm-

ningen är att borgensavgiften bör fastställas till 0,34 %, vilket är samma nivå 

som år 2022.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Fr.o.m. år 2023 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Villkor för borgensavgift år 2023 fastställs till 0,34 % på upptagna lån i 

Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 

Norsjölägenheter AB 
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KS-22/00971 § 130 

 

Kommunal skattesats år 2023 för Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren 

 

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfull-

mäktige före november månads utgång. Skattesatsen bör fastställas när bud-

geten fastställs.  

   

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2023 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Den primärkommunala skattesatsen för år 2023 föreslås att fastställas till 

oförändrat till 23,35 öre per skattekrona. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-22/00967 § 131 

 
Delårsrapport Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till kommun-

styrelse och kommunfullmäktige. 

 

På grund av uppkommen alltför kort handläggningstid kommer delårsrappor-

ten för perioden januari-augusti att direkt överlämnas till kommunstyrelsen 

inför dess sammanträde 2022-10-11. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren  
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KS-22/00645 § 132 

 

Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef 

 

Årsbudget 2023 bygger i grunden på de budgetbelopp som budget-bered-

ningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen 

och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetbered-

ningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verk-

samhetsområden och gemensamma nämnder.  

 

De gemensamma nämnderna är 

− ”Trepartens renhållningsnämnd” med Norsjö, Malå och Sorsele kom-

mun (värdkommun Norsjö)  

− ”Malå/Norsjö miljö och byggnämnd” (värdkommun Malå) 

−  ”Gemensam nämnd personalsystem” med Norsjö, Malå, Arvidsjaur 

och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)  

− ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och 

Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).  

 

Trots att Coronapandemin klingat av är det fortsatt ekonomisk osäkerhet. 

Ukrainakriget påverkar skatteunderlagsprognosen, dock inte lika mycket som 

förväntat under årets första månader. Sverige har nu den högsta inflationen på 

över 30 år, vilket kraftigt påverkar verksamheterna. Dessutom har nytt avtal 

för pensioner beslutats, vilket höjer pensionsavsättningarna och tillsammans 

med den höga inflationen höjer kostnaderna långt mer än förväntat. I slutet av 

maj indikerade SKR att PO-påslaget förväntas höjas med 3,5 procent till bud-

getåret. Det är därmed många faktorer som behöver beaktas. Eftersom det är 

valår ska, det efter valet nya, fullmäktige fastställa budgeten senast november 

månads utgång. I juni ska därför kommunfullmäktige besluta om preliminära 

budgetramar. Även investeringsärenden föreslås beslutas preliminärt i juni. 

Med anledning av den kraftiga inflationen föreslår budgetberedningen att 

Taxor och avgifter inte behandlas i juni utan återsänds till verksamheterna för 

ytterligare genomgång. 

 

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjäm-

ningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2023 är 

den prognos som SKR presenterade i april 2022, dock med justering av bi-

dragsdelen kostnadsutjämning. Beräkningarna grundar sig även på oförändrat 

antal invånare från första november 2021 till första november 2022. Beträf-

fande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2023 preliminärt  
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 § 132 forts. 

 

beräknats med en intäkt på 7 079 tkr, vilket är i överensstämmelse med 

SKR:s preliminära utfall per 2022-04-29.  

 

Utifrån den skatteprognos som SKR presenterar i augusti och utifrån befolk-

ningsutvecklingen kan de preliminära budgetramarna behöva justeras av bud-

getberedningen under hösten.  

 

Samverkan budget VSG med de fackliga organisationerna sker under hösten. 

 

Förslag till beslut 

Allmänt 

- Investeringsbudget för 2023 fastställs preliminärt enligt bilaga. 

- Resultatbudget 2023 jämte plan för 2024-2025 fastställs preliminärt enligt 

bilaga.  

- Fördelning av budgetramar fastställs preliminärt för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och gemensamma nämnder enligt följande: 

- Kommunfullmäktige      x xxx tkr 

- Kommunstyrelsen xxx xxx tkr 

- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd    x xxx tkr 

- Trepartens renh.nämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem xxx tkr 

- Överförmyndarnämnd xx tkr   

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad preliminär 

budgetram i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2023. Verksamheterna 

uppmärksammas på att den preliminära budgetramen kan komma att änd-

ras under hösten vilket i så fall medför att detaljbudgeten måste justeras. 

Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

  

Taxor, avgifter och bidrag  

- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2023 till 

oförändrat 8 000 kronor/mandat.  

- Partistödet fastställs preliminärt för år 2023 till oförändrat 25 000 kr/parti.  

- Taxor och avgifter för år 2023 fastställs preliminärt enligt (S) och (V):s 

bilaga. 

 

Övrigt 

- Upptagna resursbehov (budgetramar) för planperioden 2024-2025 ska inte 

betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför 

tilldelning under våren 2023. 

-  

-  
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- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2023 fastställs av KF i samband med att definitiva 

ramar beslutas i oktober månad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 57 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 
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KS-22/00943 § 133 

 
Sammanträdesdagar 2023 

 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, all-

männa utskottet, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har upprättats 

enligt nedan. 
 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Utskottet har inget att erinra mot förslaget. 

• I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 
 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Lidström 

  

Beredning kl. 

10.00. Ärenden 

inlämnas senast 

3 arb.dgr. innan. 

Måndag 

Utbildnings- 

och omsorgs-

utskottet 

 

Måndag 

Allmänna ut-

skottet 

 

 

Tisdag 

Kommun- 

styrelsen 

 

 

Tisdag 

Kommun-

fullmäktige 

 

 

Måndag 

16 jan 23 jan  24 jan   7 feb  

20 feb 27 feb 28 feb 14 mar 27 mar 

  3 apr 11 apr - tis 12 apr - ons 25 apr  

 8 maj 15 maj 16 maj 30 maj 19 jun  

     

14 aug 21 aug 22 aug   5 sep  

18 sep 25 sep 26 sep 10 okt 23 okt 

  6 nov 13 nov 14 nov 28 nov 11 dec 
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KS-22/00930  § 134 

  

Försäljning av Norsjövallen skola  
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson  

  

Norsjövallen skola har stått oanvänd i ett antal år nu. I budgetprocessen för 

2023 har anslagen för driftkostnaden dragits in. Detta innebär i praktiken att 

fastigheten ska försäljas.   

  

Med anledning av detta har fastigheten utannonserats på kommunens hem-

sida med fri prövningsrätt, sista anbudsdag är 25 september.  

Om inga anbud kommer in kan fastigheten därefter läggas ut via mäklare.   

 

Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till allmänna utskottet att utvärdera 

och anta ett eventuellt anbud på Norsjövallen skola. 

 

Vid sammanträdet redovisas inkomna anbud. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 162 

  

Allmänna utskottets beslut 

• Inget av de inkomna anbuden godkänns. 

• Fastigheten annonseras ut igen, via mäklare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till  

Elin Andersson   

  

 


