
NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 1(50) 
Kommunfullmäktige 2018-03-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 26 mars kl. 18:00-20:25 
 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 

  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Tina Lundgren, ekonomichef 

 
 

Utses att justera Emma Lindfors och Martin Landin      Paragrafer: 1-34 
 

Justeringens plats o tid Kommunkontoret onsdag den 28 mars kl. 15:00  

 
 
Underskrift Sekreterare ................................................................................................ 

  Ingela Lidström 

   
 Ordförande ................................................................................................ 

  Sam Venngren 

    
 Justerande ................................................................................................. 

 Emma Lindfors                          Martin Landin 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2018-03-26 

Anslaget uppsatt  2018-03-28 Anslaget nedtages 2018-04-19 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

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

Ingela Lidström  
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 

     § 19            § 29              §              § 
ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 

Mikael Lindfors  S N X  X      

Isak Frohm Conny Björkbacka S N X  X      

Almer Ordonez  S N X  X      

Jeanette Berggren  S N X  X      

Roger Albertsson  S N X  X      

Harrieth Sundström  S N X  X      

Mattias Degerman  S N X  X      

Emma Lindfors  S N X  X      

Staffan Hjelte  S N X  X      

Anders Björk Lena Segerstedt S N X  X      

Magnus Eriksson      S N X  X      

Monica Holmström John Scheutz-Nilsson S N X  X      

Sam Venngren  S N X  X      

Ida Lundström - S F         

Peder Hallén  S N X  X      

Anna Lidén  S N X  X      

Jenny Åhlin Ulla Lundgren S N X  X      

Bo-Martin Alm  C N  X  X     

Marja Määttä - C F         

Robert Boström  C N  X  X     

Patrick Ström  C N  X  X     

Håkan Jansson  KD N X   X     

Lena Brännström  KD N X   X     

Sofi Lind Tesfa Gudeta KD N X   X     

Henric Lind Matilda Ek KD N X   X     

Stig Larsson  L N  X  X     

Martin Landin  L N  X  X     

Hans Klingstedt  V N X   X     

Lina Hjelte  V N X   X     

Bertil Morén  V N X   X     

Antal närvarande ledamöter   28 23 5 16 12     

Antal frånvarande ledamöter   2         
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 1 

 

Inledning och öppnande av sammanträdet 
 

Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, 

tjänstemän, media och åhörare välkomna till dagens sammanträde och för-

klarar detsamma för öppnat. 
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 § 2 

 

Arbetsordning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Arbetsordningen godkänns.  

----- 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/00215 § 3 

 
Årsredovisning för 2017 års räkenskaper och förvaltning för 
Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

1. Årsredovisning 2017 

Redogörelse för 2017 års räkenskaper och förvaltning redovisas enligt 

särskild bilaga. 

2. Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 

Kommunfullmäktige ska besluta om avsättning till resultatutjämnings-

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

3. Utlåtande avseende årsredovisning 2017 

Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är 

rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovis-

ningen är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som 

fullmäktige beslutat om i årsbudget. 

4. Granskning av 2017 års verksamhet 

Revisorerna ska till lämnad revisionsberättelse för 2017 lämna en re-

dogörelse för årets revisionsgranskning där en ingående redovisning 

över genomförda revisionsinsatser presenteras. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Årsredovisning för 2017 godkänns. 

− Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven godkänns. 

 

Vid sammanträdet redogör ekonomichef Tina Lundgren för kommunens årsre-

dovisning. 

 

Enligt utsänd arbetsordning har allmänheten inbjudits till frågestund från 

kl. 18:00 och längst fram till kl. 19:00. Frågestunden omfattar frågor om 

kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

 

Med anledning av frågestunden beslutar kommunfullmäktige att ajournera 

sammanträdet. 

Efter frågeställningen beslutar kommunfullmäktige att återuppta samman-

trädet. 

 

Yrkanden 

Robert Boström (C) yrkar bifall till godkännande av årsredovisningen samt att 

endast 4,5 miljoner kronor avsätts till resultatutjämningsreserven. 

 

Martin Landin (L) yrkar bifall till Robert Boströms förslag. 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 3 forts. 

 

Sam Venngren (S) yrkar följande tillägg till kommunstyrelsens förslag: 

− Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämnderna och 

de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

− Revisorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten antas. 

 

Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på om årsredovis-

ningen för 2017 ska godkännas och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna årsredovisningen. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på om maximal avsättning till re-

sultatutjämningsreserven godkänns eller om 4,5 miljoner kronor ska avsät-

tas och finner att kommunfullmäktige beslutar att maximal avsättning till 

resultatutjämningsreserven godkänns. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på om 

kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämnderna och de 

enskilda ledamöterna i dessa organ ska beviljas ansvarsfrihet och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på om revi-

sorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten ska antas och finner 

att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-02-26 § 22 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 40 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 61 

Revisionsberättelse, bilaga 

Revisonsrapport – granskning av årsredovisning 2017, bilaga 

Ansvarsgranskning, bilaga 

Granskningsrapport NLAB, bilaga 

Granskningsredogörelse NLAB, bilaga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Årsredovisning för 2017 godkänns. 

• Maximal avsättning till resultatutjämningsreserven godkänns. 

• Kommunstyrelsen, fullmäktigeberedningen, de gemensamma nämnderna och 

de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

• Revisorernas rekommendationer för utveckling av verksamheten antas. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-16/01535 § 4 

 

Medborgarförslag – Skolskjutsar 
 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit där man föreslår att återinsätta en indra-

gen skolskjuts.  

 

Skollagen säger att barnens bästa ska vara i fokus i alla lägen under skolda-

gen och även på fritidstid. Angående kommunens värdegrund ska även den 

genomsyra all verksamhet och det är målsättningen i alla lägen.  

 

Beslut om att dra in en busstur har från och med hösten 2016 inneburit att 

skoldagen förlängts. Skolveckan har utökats med 50-60 minuter. Kl. 14:10 

hämtas eleverna som ska åka hem med buss eller gå vidare till fritids i Nor-

sjö i respektive klassrum varpå de går tillsammans för att äta mellanmål i 

matsalen. Efter mellanmålet går de barn som har tid på fritids vidare till fri-

tids och bussbarnen klär på sig för utelek till dess bussen avgår.    

 

Enligt statistiken syns det att det är ca 30 elever från fritids som äter mel-

lanmål på onsdagar (statistik från v. 45, 46, 47, 48). Till det tillkommer ca 

10 elever som åker buss hem. 

 

För att säkerställa barnens trygghet har verksamheten styrts så att eleverna 

träffar personal som redan finns i verksamheten och därmed kända av de 

flesta. Efter avslutat mellanmål finns möjlighet för fri lek fram till dess bus-

sen avgår. 

 

Angående besparingar av indragen busstur beräknades den till -225 000 kr 

per år. Personal vid bussfritids finansierades under våren 2016 genom låg-

stadielyftet. De medel som söktes då var planerade att gå till just extra till-

syn. Från och med höstterminen 2016 finns inga extra personalkostnader för 

detta utan det inryms i befintlig budget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 att återremittera ärendet för att 

utreda vad de extra kostnaderna medför och vad kommunen egentligen har 

sparat. 

 

Verksamheten lämnar följande komplettering: 

 

Besparingen av indragen busstur är beräknad till 225 000 kr per år.  

 

Inga extra personalkostnader är kopplade till förändringen. Ordinarie be-

manning hanterar verksamheten. Kostnader tillkommer för mellanmål och 

dessa uppgår till 18 000 kr per år.  
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 § 4 forts. 

 

Den totala årliga besparingen blir mot den bakgrunden 207 000 kr.  

 

Verksamheten anser inte att den indragna bussturen behöver återinsättas.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Förslaget avslås. 

− Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Vid sammanträdet ger förslagställaren sitt yttrande i ärendet. 

 

Yrkande 

Magnus Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga. 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2017-05-15 § 39 

Kommunstyrelsen 2017-05-30 § 179 

Kommunfullmäktige 2017-06-12 § 37 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 26 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Förslaget avslås. 

• Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Therese Berg 

Anette Lidén 

Pernilla Hansson 

Förslagställaren  
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KS-17/01565 § 5 

 

Medborgarförslag - Öppet hus på biblioteket  
 

Bakgrund  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagställaren föreslår att biblio-

teket startar upp öppet husverksamhet för föräldralediga då svenska kyrkans 

verksamhet inte längre finns. 

 

Tjänstepersonen har varit i kontakt med svenska kyrkan och de redovisar att 

verksamheten finns men att föräldrarnas synpunkter om ledda aktiviteter 

inte kommit dem till del. Verksamheten har i dag ledarledda aktiviteter un-

der öppet hus för föräldralediga. 

 

Biblioteket har inte lokalmässigt utrymme att anordna öppet husverksamhet 

för föräldralediga. 

 

Verksamhetens förslag till beslut 

Avdelningen kultur och folkhälsa tackar för medborgarförslaget. 

Norsjö kommun anser att det inte lokalmässigt finns utrymme på biblioteket 

för utökad verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 22 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 31 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Utifrån lämnat yttrande avslås medborgarförslaget.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Berit Enqvist 

Mari-Louise Skogh 

Eleonore Hedman 

Jannike Lycksell 

Sara Hjelte 
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KS-17/01651 § 6 

 

Medborgarförslag - Strandpromenad 
 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit angående ett förslag om en strandpro-

menad längs Norsjön. 

 

Enligt förslaget skulle en strandpromenad bidra till att utveckla de vackra 

omgivningarna samhället har för såväl boende som besökare. De olika 

skoter- och vandringleder som finns i kommunen är inte anpassade till 

pensionärer eller småbarnsföräldrar med barnvagn. 

 

Kommunal utveckling konstaterar att tankar om en strandpromenad längs 

sjön funnits sedan tidigare och delvis utretts av tjänstepersoner på kommu-

nen under 90-talet. I den utredningen fanns även en gångväg längs med 

Noret. I en tidigare översiktsplan kan man även se att en strandpromenad 

fanns inritad vid sjön. 

 

Nuläge 

Norsjö har en aktiv befolkning och många som regelbundet är ute och går, 

joggar eller cyklar. Att tillföra ett attraktivt stråk för motionärer skulle bi-

dra till att höja attraktiviteten i samhället. Det finns även andra förslag till 

gång- och cykelvägar som inkommit tidigare. 

 

I nuvarande översiktsplan är området i fråga utpekat som ”rekreationsom-

råde” och en anläggning av gångväg därmed möjlig. Översiktsplanen ska 

inom kort justeras. 

 

Preliminärt beräknade kostnader för en grusbelagd strandpromenad på ca 

500 meter mellan spetsen av Sörbyvägen (mot badstranden) och Sjövägen 

(mot båtviken) uppgår till 225 000 kr. Belysning tillkommer med 150 000 

kr. Årliga driftskostnader för underhåll, snöröjning, halkbekämpning och 

elektricitet tillkommer. 

 

I dagsläget har ingen medborgardialog förts och för att kunna gå vidare 

med förslaget måste en fördjupad planering med medborgardialog, projek-

tering av sträckning, anläggning, markförhållanden, kartläggning av an-

läggningar för jord- och sjövärme genomföras. 

 

Verksamhetens förslag till beslut 

Uppdra till kommunal utveckling att ta fram ett komplett beslutsunderlag 

för en strandpromenad längs sjön och andra tidigare inkomna förslag som 

inkluderar kostnader och förutsättningar för genomförande, drift och med-

borgardialog. Tillföra kst xxx 100 000 kr för projekteringskostnader. 

Medlen tas från kst 1105 KS förfogande. 
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 § 6 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga 

Karta, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 23 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 32 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunen ställer sig positiv till förslaget. 

• Kommunal utveckling får i uppdrag att ta fram ett komplett beslutsunderlag 

för en strandpromenad längs sjön. 

• Den ekonomiska delen hänvisas till budgetberedningen. 

• Därmed anses medborgarförslaget som besvarat. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Bo Emanuelsson 

Eleonore Hedman 

Elin Andersson 

Tina Lundgren 
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KS-17/01636 § 7 

 

Medborgarförslag - Ny infart till jordtipp 
 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit angående en ny infart till ”jordtippen” 

som finns efter Brännavägen strax bakom hembygdsområdet. 

 

Enligt förslaget innebär nuvarande läge på infarten buller och damm för de 

närboende i Sörbyn samt risker för trafiksäkerheten speciellt vid en utök-

ning med snöupplag inom området under vintertid. 

 

Det är något av en allmän missuppfattning att området vid 

Noret/Brännavägen på fastigheten Norsjö 4:57 är en jordtipp. Området är ett 

utfyllnadsområde för jord och sten som maximalt får fyllas ut enligt beviljat 

marklov, se bilaga 1.   

 

Arbetet med utfyllnaden har pågått sedan 2002 och är enligt miljöbalken en 

miljö- och hälsofarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt. Miljö- 

och byggnämnden har beslutat att verksamheten får bedrivas på området. 

Tillsyn över verksamheten utförs också årligen av miljö- och byggnämnden. 

 

År 2017 var lite av ett speciellt år då transporter av massor skedde både till 

och från området i samband med utfyllnad vid anläggningar på Norsjö 

Arena. Området hade också belastats hårt under 2016 med fyllnadsmassor 

från nybyggnationen av resecentrum. Ett åläggande från miljö- och bygg 

fanns angående avstädning av området vilket medförde extra maskintimmar 

och transporter på området. Därtill tillkom planerade VA-reinvesteringar.  

 

Nuläge 

Det blev inte aktuellt att använda området vid Noret/Brännavägen som al-

ternativt snöupplag enligt tidigare förslag och någon ökning av tung trafik 

kommer därför inte att vara aktuellt under vinterhalvåret. Samma belastning 

som 2017 beräknas inte till sommaren 2018, då endast överblivna fyllnads-

massor från pågående VA-arbeten vid Solvändan planeras att transporteras 

till området.  

 

Att idag flytta infarten till mellan Hembygdsområdet och Noret (vid mini-

golfen) skulle innebära att delar av utfyllnadsområdet som ännu inte är ut-

fyllt skulle behöva fyllas först för att anordna infarten, vändplan m.m. Detta 

skulle innebära ett större behov av fyllnadsmassor än vad som naturligt 

finns att tillgå på området just nu samt ett extra arbete som ändå ska utföras 

efterhand som området fylls ut.  
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 § 7 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga 

Marklov för utfyllnad av jord och sten på fastigheten Norsjö 4:57, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 24 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 33 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Teknikavdelningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med pågående ut-

fyllnad inom området i enlighet med tidigare beslut, men att koncentrera 

arbetet till områdets östra del mot hembygdsområdet inom etapp 1 och 2 

(se bilaga) under år 2018. Samt därefter på nytt se över och utvärdera 

möjligheterna för samt behovet av att flytta infarten. 

• Teknikavdelningen tackar för det inkomna förslaget som därmed anses 

vara besvarat. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Richard Malm 

Eleonore Hedman  

Elin Andersson 
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KS-17/01471 § 8 

 

Aktivitetsplan 2018– kommunfullmäktiges demokrati- och 
medborgarberedning 
 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige har inför varje verksamhetsår att fastslå den fast in-

rättade demokrati- och medborgarberedningens aktivitetsplan. 

I mandatperiodens första år påbörjas denna plan och under året, samt under 

mandatperioden uppdateras aktiviteternas detaljinnehåll och status rappor-

teras i samband med tertialrapporter. 

 

Fokusområden för 2018 inkluderar: 

– Ungdomsperspektivet  

– Delaktighet och integration – information om demokrati och politiska 

processer i Norsjö 

   

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Aktivitetsplanen gäller för återstoden av 2018 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till aktivitetsplan 2018, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 27 

  

Kommunfullmäktiges beslut 

• Aktivitetsplan 2018 för demokrati- och medborgarberedningen god-

känns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ledamöter i demokrati- och medborgarberedningen 

Inger Johansson 
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 § 9 

 

Ajournering av sammanträdet 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överlägg-

ningarna. 

----- 
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KS-17/01470 § 10 

 

Visionsfullmäktige 2019 
 

Bakgrund  

Demokrati- och medborgarberedningen föreslår till kommunfullmäktige 

att måndag 2019-02-04 planeras in i sammanträdesordningen och att ett 

visionsfullmäktige hålls denna dag. 

Exakt innehåll, process och struktur upparbetas under hösten 2018 och bör 

innefatta ambitioner, övergripande målområden, indikatorer. 

 

En arbetsgrupp bör utses kort efter valet 2018 för detta arbete. 

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Tillhör sammanträdesdagar för 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 28 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Visionsfullmäktigesammanträde planeras in 2019-02-04. 

• Arbetsgrupp utses av kommunstyrelsen efter valet 2018. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ledamöter i Demokrati- och medborgarberedningen 

Kanslienheten 

Inger Johansson 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 11 

 

Delgivning 

 

Länsstyrelsen Norrbotten 

KS-17/01670 Protokoll fört vid inspektion av Skellefteå  

överförmyndarnämnd 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

----- 
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KS-17/01463 § 12 

    

Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2018  

 

Bakgrund 

Grundläggande service i glesbygden är en förutsättning för att människor 

ska kunna och vilja bo och verka där. I Norsjö kommun finns i dagsläget 

endast tre affärsidkare som bedriver dagligvaruhandel utanför tätorten och 

många kommuninnevånare får därför svårt att tillgodose sin försörjning av 

dagligvaror och livsmedel. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och 

landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och 

drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och be-

folkningsmässiga förhållanden.  

 

Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsänd-

ningsstöd till butiker. I förordningen om stöd till kommersiell service fram-

går att kommunen har att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att be-

hovet av stöd kan bedömas.  

 

Beslutsunderlag 

Regler och ersättningar för hemsändningsbidrag 2018, bilaga 

Allmänna utskottet 2017-12-05 § 166 

Kommunstyrelsen 2017-12-19 § 294 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2018 fastställs. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Ingrid Ejderud Nygren 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 19(50) 
Kommunfullmäktige 2018-03-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-17/01405 § 13 

 
Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 3 2017 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteman är Ulf Marklund. Kommunerna har skyldighet enligt 

socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som 

inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till 

inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå samt till fullmäktige 

och kommunens revisorer i avidentifierad form. 

 

Paragraf Ansökan avser Orsak Antal beslut Kommentar  

 

Verkställda beslut 

 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2017-12-04 § 85 

Kommunstyrelsen 2017-12-19 § 297 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Rapporten godkänns. 

----- 

  

SoL 

4:1 § 

Permanent bo-

stad Tackat nej Ett beslut 
 

SoL 

4:1 § 

Permanent bo-

stad 

Resursbrist, sak-

nar ledig bostad. 

Åtta beslut Erbjudandet erhölls i fyra av 

ärendena när väntan på verkstäl-

lighet överskridit tre månader. 

LSS 

9.4 LSS 

Kontaktperson Resursbrist Två beslut  

LSS 

9.10 LSS 

Daglig verk-

samhet 

Den sökande har 

tackat nej 

Ett beslut 
 

SoL 

4:1 § 

Permanent 

bostad 

Sju av ovanstående beslut har verkställts under oktober månad. 
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KS-18/00112 § 14 

 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 

 

Bakgrund 

2018-04-26 genomförs Kommuninvests föreningsstämma i Stockholm. 

Varje medlem äger en röst på den formella stämman.  

 

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

stämman. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 § 6 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

• Martin Landin (L) utses till ordinarie ombud. 

• Bo-Martin Alm (C) utses till ersättare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Martin Landin 

Bo-Martin Alm 

Kommuninvest 
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KS-17/01367 § 15 

 

Aktualitetsbedömning av Norsjö kommuns översiktsplan 
 

Bakgrund  

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan 

som omfattar hela kommunen. Minst en gång varje mandatperiod ska 

kommunen därför ta ställning till planens aktualitet. 

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, ut-

vecklas och bevaras. 

 

Länsstyrelsen har under hösten 2017 granskat kommunens översiktplans 

aktualitet. Länsstyrelsen gör bedömningen att Norsjö kommuns nu gäl-

lande översiktsplan i huvudsak är aktuell. Vissa statliga och regionala in-

tressen som Länsstyrelsen särskilt ansvarar för enligt plan- och bygglagen 

3 kap. 16 §, har dock ändrats på ett sådant sätt att en omarbetning och 

uppdatering av den kommuntäckande översiktsplanen rekommenderas. 

 

De tematiska tilläggen ”Vindkraft i Malå och Norsjö” (antagen 2015) och 

”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (antagen 2016) bedöms som 

aktuella. Fördjupningen över Norsjö samhälle är dock i behov av en över-

syn. 

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens yttrande: Sammanfattande redogörelse överstatliga och reg-

ionala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet , bilaga 

Översiktsplan Norsjö kommun, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2018-01-22 § 17 

Kommunstyrelsen 2018-02-06 § 15 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Nu gällande översiktsplan för Norsjö kommun (antagen 2010-12-07) 

anses som aktuell. 

• Under 2019 påbörja omarbetning och uppdatering av den kommun-

täckande översiktsplanen samt fördjupning över Norsjö samhälle. 

• Samhällsplaneringskommittén utses som styrgrupp för arbetet med 

översiktsplanen och får även mandat att tillsätta en arbetsgrupp. 

----- 

 

 

Protokollet skickas till 

Miljö- och byggnämnden  

Elin Nilsson 
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KS-18/00401 § 16 

 

Val av borgerlig vigselförrättare tillika partnerskapsförrättare 

 

Kommunfullmäktige har att utse ny borgerlig vigselförrättare tillika partner-

skapsförrättare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-03-26 § 1. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För perioden 2018-04-01--2018-12-31 väljs följande person till borger-

lig vigselförrättare tillika partnerskapsförrättare: 

 

Martin Landin L Åsvägen 22, 935 92 Norsjö 

----- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Länsstyrelsen 

Martin Landin 

Siv Bäckström 

Ingela Lidström 
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KS-18/00344 § 17 

 
Årsredovisning 2017 - Norsjölägenheter AB 
 

Bakgrund  
Årsredovisning för Norsjölägenheter AB avseende 2017 har upprättats. 

Norsjölägenheter AB är Norsjö kommuns enda bolag. Bolaget bedriver 

förvaltning och uthyrning av bostäder och lokaler.  

 

Ekonomi  

Bokslutet för 2017 visar ett resultat efter finansiella poster på 869 000 kro-

nor före bokslutsdispositioner och skatt. Nettoomsättningen för 2017 blev 

31 894 mkr. Soliditeten har ökat från 9,53 % till 10,2 %. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport, bilaga 

Årsredovisning, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 29 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Årsredovisningen läggs till handlingarna. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

NLAB 

Tina Lundgren  
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KS-18/00235 § 18 

 

Inköp av personbil till tekniska avdelningen  
 

Bakgrund  

Tekniska avdelningens personal gör dagligen ärenden till kommunens olika 

fastigheter både i och utanför samhället. Tidigare har man haft tillgång till 

ett eget fordon men på grund av att andra verksamheter fått fordonshaverier 

finns inte detta kvar inom avdelningen.  

 

Personalen använder tillfälligt egna fordon i tjänsten, vilket inte är en håll-

bar lösning. Kommunens leasingbilar kan heller inte nyttjas då dessa är hårt 

bokade av övriga anställda i kommunen. Leasing av nya servicefordon har 

upphandlats men avtal kommer att kunna tecknas först i maj enligt den pro-

cessen. Det rör sig dessutom om transport-fordon. 

 

Kommunen har nu erbjudits att köpa ett fordon av NLAB som är en fyr-

hjulsdriven Golf från 2009 med registreringsnumret CWT 908. Service är 

nyligen genomförd av fordonet. 

 

Ekonomi  

Fordonet säljs för 50 000 kr och beräknad avskrivningstid är sju år, vilket 

ger en årlig kapitalkostnad på 8 000 kr. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Snarast. 

 

Allmänna utskottets beslut 2018-02-27 

− Till beslutsattestant utses Elin Andersson med verksamhetschef kom-

munal utveckling som ersättare. 

− Ansvarsområde beslutas till 331” Fastigheter”. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 25 

Investeringsäskande, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 34 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Investeringsbudget beviljas med 50 000 kronor i tilläggsanslag.  

• 50 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1817, ”Personbil till tekniska avdelningen”.  

----- 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson, Eleonore Hedman, Tina Lundgren 
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KS-18/00214 § 19 

 

Inköp av åkgräsklippare  
 

Bakgrund  

Organisationsförändringen där kommunen återtar drift och skötsel av bland 

annat gräsytor medför att kommunen behöver införskaffa en ny åkgräsklip-

pare. Den klippare som kommunen har är cirka 25 år gammal. Reparations-

kostnaderna för denna är långt överstigande dess värde varför det är ekono-

miskt oförsvarbart att behålla den.  

 

Äskad maskin kan även nyttjas till andra arbetsuppgifter. Ifall schaktblad 

köps in kan maskinen användas för snöskottning och med en sopvals kan 

vårstädning göras. 

I ärendet KS-17/01354, Inköp maskiner, inventarier och fordon, framgick 

att detta äskande eventuellt skulle lyftas under inledningen av 2018. 

 

Ekonomi  

För närvarande undersöker verksamheten olika maskiner, modeller, prisbil-

der med mera. Därav är inte kostnaden fastställd, men uppskattningsvis mel-

lan 375-425 tkr. Verksamheten undersöker även möjligheten till leasing. 

Om leasing beslutas återlämnas äskade medel. Varför ärendet lyfts in i detta 

skede beror på sammanträdesdatum för kommunfullmäktige. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Inköp innan klippsäsongen 2018 börjar. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Till beslutsattestant utses Mats Skoogh med verksamhetschef kommunal 

utveckling som ersättare. 

− Ansvarsområde beslutas till 352, Parker och lekplatser. 

− Investeringsbudget beviljas med 425 000 kronor i tilläggsanslag.  

− 425 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

− Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

− Kostnaden påföres projekt I1816, Åkgräsklippare. 

 

Yrkanden 

Stig Larsson (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Stig Lars-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-

relsens förslag. 

 

Votering begäras. 
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 § 19 forts. 

 

Propositionsordning 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Stig Larssons förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 23 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Urklipp från katalog, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 26 

Investeringsäskande, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 35 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Till beslutsattestant utses Mats Skoogh med verksamhetschef kommunal 

utveckling som ersättare. 

• Ansvarsområde beslutas till 352, Parker och lekplatser. 

• Investeringsbudget beviljas med 425 000 kronor i tilläggsanslag.  

• 425 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1816, Åkgräsklippare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mats Skoogh  

Eleonore Hedman  

Tina Lundgren  
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KS-18/00197 § 20 

 

Rabatterade priser för deltagare i fysisk aktivitet på recept (FaR) 
i kommunens simhall  
 

Bakgrund  

Fysisk aktivitet på recept innebär i praktiken att en läkare, sjukgymnast eller 

sjuksköterska skriver ett recept till en person där man ser att inaktivitet är en 

bakomliggande orsak till personens besvär, samt att det bästa behandlingsal-

ternativetet är fysisk aktivitet. Receptet är tidsbegränsat. Eventuella kostna-

der för aktiviteten bekostar patienten själv och ingår inte i högkostnads-

skyddet. 

 

Målgruppen som är aktuell för en eventuell subvention är medborgare som 

blivit sjukskrivna. Oavsett vad som orsakat sjukskrivningen kommer den 

ekonomiska situationen att förändras. Sjukdom och sjukskrivningar leder 

alltid till en försämrad ekonomi, pågår sjukdomen dessutom en längre tid 

kan det bli besvärligt. En möjlighet till subvention för denna målgrupp 

skulle därmed skapa bättre förutsättningar för de som mottagit receptet att 

själv kunna ansvara för att följa det.  

 

Riskfaktorer. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor och bidragande orsak till 

sjukdom och ohälsa och detta folkhälsoproblem kostar samhället stora 

pengar varje år. Kan arbetet med FaR utvecklas i samverkan mellan kom-

mun, landsting och privata aktörer kan det bli ett steg i rätt riktning när det 

gäller både det förebyggande och hälsofrämjande arbete. Ekonomiska svå-

righeter är en annan riskfaktor när det gäller ohälsa och trots att vi lever i ett 

välfärdsland påverkas medborgare negativt av sina levnadsvillkor. Därför 

vore det önskvärt att alla oavsett sin socioekonomiska situation ska ha möj-

lighet att påverka sin hälsa positivt samt förbättra sin sociala situation. 

    

Entréavgifter 2018 i Norsjö simhall 

Vuxna 45 kronor 

Barn och ungdomar 7-17 år 30 kronor 

Pensionärsrabatt 65+ 32 kronor 

 

För att det inte ska bero på kostnaderna för de som får föreskriven fysisk ak-

tivitet att inte delta i detta, så föreslås en rabattering för dessa personer i 

kommunens simhall. På så vis bidrar även Norsjö kommun med att främja 

hälsan bland medborgarna i kommunen. 

 

Förslag på rabatterade priser för FaR  

Vuxna med FaR 20 kronor 

Barn med FaR Gratis  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 20 forts. 

 

Ekonomi  

Befintlig budget 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Vuxna med tidsbegränsad föreskrivning av FaR i simhallen, 20 kronor. 

− Barn och ungdomar upp till och med 18 år (eller med CSN-kort) med 

tidsbegränsad föreskrivning av FaR i simhallen, gratis. 

− Gäller från och med 2018-04-01. 

− Utvärdering sker efter 1 år. 

 

Yrkande 

Lena Brännström (KD) yrkar att sista beslutsmeningen om utvärdering ef-

ter ett år stryks och ersätt med följande mening:  

Ärendet tas upp i budgetberedningen för 2019 under taxor för sim- och 

sporthall. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena 

Brännströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

Lena Brännströms förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 28 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 36 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Vuxna med tidsbegränsad föreskrivning av FaR i simhallen, 20 kronor. 

• Barn och ungdomar upp till och med 18 år (eller med CSN-kort) med 

tidsbegränsad föreskrivning av FaR i simhallen, gratis. 

• Gäller från och med 2018-04-01. 

• Ärendet tas upp i budgetberedningen för 2019 under taxor för sim- och 

sporthall. 

----- 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mari-Louise Skogh  

Mats Skogh 

Norsjö Arena 

Hälsocentralen 

Folkhälsorådet 

Katarzyna Wikström 
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KS-18/00267 § 21 

 
Satsning på arbete för att främja etableringar av elintensiv verk-
samhet i Norsjö kommun 
 

Bakgrund  

I Norsjö finns goda förutsättningar för etablering av elintensiv verksamhet. 

Här finns bl.a. elproduktion (förnyelsebar) och stabil eldistribution, välut-

byggt fibernät och gott om mark. Kommunen har även naturliga förutsätt-

ningar i form av kallt klimat och geologiskt stabilitet samt drar nytta av ni-

våer på elpris och energiskatt. Norsjö kommun har också nyttiga erfarenhet-

er av aktiviteter och arbetssätt som kan tas tillvara. Det gäller t ex projektet 

DCIplan om förarbete för datacenteretableringar samt Arbetsskapande åt-

gärder efter Inwidos nedläggning av fönstertillverkningen i Bjurträsk. 

 

I takt med att etableringar av olika elintensiva verksamheter sker i vår reg-

ion dras blickarna hitåt och faller givetvis även på Norsjö med tanke på våra 

goda naturliga och infrastrukturella förutsättningar. 

 

Norsjö kommun har sedan tidigare en etablerad kontakt med företaget Node 

Pole AB som marknadsför och säljer siter för elintensiv verksamhet. Node 

Pole AB har föreslagit Norsjö kommun att ett samarbetsavtal tecknas mellan 

bolaget och kommunen.  

 

För att svara upp mot de förväntningar som finns på Norsjö kommun inom 

ett sådant samarbete, och från den aktuella marknadens aktörer, behöver 

Norsjö kommun göra ett tydligt ställningstagande avseende satsning mot el-

intensiva verksamheter samt finansiera den egna arbetsprocessen.  

 

Ekonomi  

Arbetstid inom arbetsprocessen finansieras inom befintlig budget för re-

spektive verksamhetsområde.  

Andra kostnader inom arbetsprocessen, beslutade av styrgrupp för arbets-

processen, förs till nytt projekt P1842 Elintensiv verksamhet. 

 

Tidigare har medel avsatts för förberedande arbete för datacenteretablering-

ar, KS14/01495. På P1551 kvarstår 40 000 kronor. Dessa medel föreslås 

omdisponeras till P1842 Elintensiv verksamhet. 

Omdisponering är möjlig förutsatt att begärda ombudgeteringar till 2018 

beviljas. 

 

Till P1842 föreslås att ytterligare 950 000 kronor godkänns som tilläggsan-

slag för arbete att främja etableringar av elintensiv verksamhet. 

 

I och med ovanstående föreslås även att I1614 med 950 000 kronor åter-

ställs i sin helhet och att I1614 avslutas. 
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 § 21 forts. 

 

Ett alternativ till ovan beskrivna kan vara att låta viss del av medlen på I1614 

kvarstå för investeringar. Då blir förslaget istället följande: 

 

Till P1842 föreslås att ytterligare 450 000 kronor godkänns som tilläggsanslag 

för arbete att främja etableringar av elintensiv verksamhet. 

 

I och med ovanstående föreslås i det här fallet att I1614 minskas med 450 000 

kronor och på I1614 kvarstår 500 000 kronor.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Arbetsprocessen inleds omgående. Någon sluttid fastställs inte för närva-

rande.  

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 36 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 42 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Norsjö kommun ska arbeta för att främja etableringar av elintensiv verk-

samhet i kommunen. 

• Arbetstid finansieras inom respektive verksamhetsområde. 

• Övriga kostnader, beslutade av styrgrupp för arbetsprocessen, påförs 

P1842 Elintensiv verksamhet. 

• Budgeterat belopp på P1551, 40 000 kronor, omdisponeras till P1842. 

• Tilläggsanslag, 450 000 kronor, godkänns. 

• I1614 minskas med 450 000 kronor. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Eleonore Hedman 

Siv Bäckström 

Tina Lundgren 

Ingrid Ejderud Nygren 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/00247  § 22 

 

Äskande av medel för ”Utökning av tjänsteutbud samt kapaci-
tetsökning inom Norsjö kommuns stadsnät” 
 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-14 att Norsjö kommuns stadsnät 

skulle kvarstå i egen regi. Samtidigt beslutades även att verksamheten skulle 

utvecklas med syfte att ge medborgarna tillgång till ett utökat tjänsteutbud, 

bättre tillgänglighet och högre kapacitet. För att tillgodose nuvarande och 

kommande krav på drifts- och informationssäkerhet som ställs av PTS, 

MSB m.fl. samt förbättra medborgarnas användarupplevelse behöver inve-

steringar genomföras. 

 

Genomförda åtgärder 

Sedan ovanstående beslut fastställdes har en omfattande genomlysning av 

stadsnätsverksamheten genomförts. Vidare har även ett flertal olika samar-

betsformer, bland annat med kringliggande kommuner, AC-Net och olika 

marknadsaktörer utretts. Detta har resulterat i ett flertal möjliga åtgärder 

som tillgodoser fastställda krav från kommunstyrelsen. Samtidigt ger dessa 

åtgärder på sikt kraftigt minskade driftskostnader och minskat personbero-

ende. 

 

Ekonomi  

Stadsnätsverksamheten äskar totalt 2 300 000kr för att slutföra de åtgärder 

som krävs för att uppfylla samtliga ställda krav i enlighet med kommunsty-

relsens beslut 2017-11-14. Om samtliga åtgärder genomförs enligt plan 

minskar de framtida driftskostnaderna avsevärt (prognos ca 350 000 –  

500 000 kr årligen). Samtidigt får medborgarna tillgång till klart högre ka-

pacitet, ett utökat tjänsteutbud och stadsnätet blir väl rustat för alla kända 

framtida krav. 

 

Utbyte av aktiv utrustning 

Beräknad kostnad 1 200 000 kr 

 

Nuvarande aktiv utrustning (switchar, routrar etc.) har sedan länge passerat 

sin tekniska livslängd vilket stundtals innebär kapacitetsproblem. Samtidigt 

blir också drifts- och underhållskostnaden omotiverat hög. Genom att byta 

ut utrusningen minskar driftskostnaden avsevärt samt möjliggör 1-10 GB/s 

till samtliga slutkunder oavsett var i stadsnätet man befinner sig. Samtidigt 

uppgraderas det s.k. core-nätet från 1 GB/s till minst 40 GB/s vilket möjlig-

gör kapacitetsförbindelser även till de mest krävande tillämpningarna, ex-

empelvis framtida eventuella datacenter inom kommunen. 

 

Ny tjänsteplattform 

Beräknad kostnad 250 000 kr 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 32(50) 
Kommunfullmäktige 2018-03-26  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 22 forts. 

 

Förhandling om en gemensam lösning beträffande ny tjänsteplattform pågår 

och flera attraktiva alternativ finns att ta ställning till. Oavsett vilken lösning 

som väljs behövs en viss investering i ny hårdvara genomföras. Då lösning-

en är på plats minskar driftskostnaden då tjänsteplattformen innebär att 

kommunen går från manuell till automatisk driftsättning där kunderna enkelt 

kan byta tjänsteleverantör via en webbportal utan handläggning från nätä-

gare och/eller kommunikationsoperatör. 

 

Notering: 

Denna investering är starkt kopplad till utbytet av aktiv utrustning. Båda be-

höver genomföras för att maximal kostnadsbesparing ska bli möjlig. 

 

Flytt av överlämningspunkt för tjänsteleverantörer (från Norsjö till Umeå)  

Beräknad kostnad 100 000 kr 

 

Genom att flytta överlämningspunkten för tjänsteleverantörerna till en plats 

där de redan finns etablerade möjliggörs ett bättre tjänsteutbud för slutkun-

derna. Den beräknade kostnaden avser teknisk utrusning som krävs för att 

genomföra flytten. 

 

Engångskostnader ny förbindelse till Risliden 

Beräknad kostnad 250 000 kr 

 

Det finns möjlighet att hyra svartfiber av externa aktörer för att knyta ihop 

Risliden med övriga stadsnätet. Därmed uppfylls samtliga krav på kapacitet 

och driftsäkerhet och nuvarande radiolänk kan avvecklas. Driftskostnaden 

blir kostnadsneutral jämfört med idag men en viss investering behöver göras 

för att bygga en förbindelse mellan stadsnätet och aktuell leverantör. 

 

Notering: 

Kvarstående medel i investeringsprojekt I1502, som bland annat innefattar 

förläggning av egen fiberförbindelse mellan Norsjö – Risliden, kan genom 

denna investering stängas och återlämnas (kvarstående medel 2017-12-31 = 

1 977 000 kr). 

 

Konsolidering samt utökat skalskydd av distributionsnoder 

Beräknad kostnad 500 000 kr 

 

Stadsnätet har idag ett antal mindre distributionsnoder som inte klarar fram-

tida krav på skalskydd. Dessa kan dock konsolideras till större distributions-

noder genom att utöka antalet fiber i redan befintliga kanaler. Kvarvarande 

distributionsnoders skalskydd uppgraderas för att klara fastställda krav be-

träffande driftsäkerhet och skalskydd. Denna lösning blir ca 250 000 kr bil-

ligare än att bygga om samtliga nuvarande distributionsnoder. 
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 § 22 forts. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Samtliga åtgärder kan genomföras och färdigställas under 2018 förutsatt att 

tilläggsbudget beviljas. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Investeringsprojekt I1502 stängs och kvarstående medel om 1 977 000 

kronor återlämnas. 

− Tilläggsbudget beviljas med 2 300 000 kronor för nytt investeringspro-

jekt. 

− 2 300 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 

− Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

− Kostnaden påföres projekt I1818, Stadsnät. 

 

Yrkande 

Martin Landin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 37 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 43 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Investeringsprojekt I1502 stängs och kvarstående medel om 1 977 000 

kronor återlämnas. 

• Tilläggsbudget beviljas med 2 300 000 kronor för nytt investeringspro-

jekt. 

• 2 300 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 

• Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1818, Stadsnät. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Magnus Karlsson 

Siv Bäckström 

Ekonomi 
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KS-18/00268 § 23 

 

Förändring av taxor för efteranslutning till stadsnätet 
 

Bakgrund  

I dagsläget tar stadsnätsverksamheten ut samma avgift för efteranslutningar 

som vid nyetableringar trots att det verkliga priset i realiteten skiljer sig åt. 

En annan försvårande faktor är att det finns kunder som valt att gräva in ka-

nalisation till fastigheten då området projekterades och fick tillgång till fi-

ber. I detta läge har alltså kunden redan betalt delar av investeringen men av 

olika skäl inte valt att ansluta sig. Dessa kunder bör rimligen inte betala fullt 

pris vid en eventuell efteranslutning. I nedanstående nya föreslagna taxor 

har stadsnätsverksamheten tagit hänsyn till dessa faktorer och utgått från ett 

snittpris för de efteranslutningar som gjorts i närtid. 

 

Ekonomi  

- Anslutningsavgift vid nyetablering 14 000 kr (oförändrad). 

- Anslutningsavgift vid efteranslutning där kanalisation saknas 19 000 kr 

(ny). 

- Anslutningsavgift vid efteranslutning där kanalisation finns 9 000 kr (ny). 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 38 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 44 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Avgifterna för efteranslutning till stadsnätet fastställs. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Magnus Karlsson 

Siv Bäckström 

Ekonomi 
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KS-18/00250 § 24 

 

Ersättningsreglemente för förtroendevalda - Basarvode 2019-
2022 
 

Bakgrund  

Inför upprättande av förslag till nytt ersättningsreglemente inför ny mandat-

period 2019-2022 ska ett basarvode etableras.  

Förslag till procentsatser applicerade till olika förtroendeuppdrag kommer 

att presenteras i det slutgiltiga förslaget till ersättningsreglemente som ska 

beslutas av kommunfullmäktige i juni 2018. 

 

Förtroendevalda som tillträder sina uppdrag ska erhålla ersättning enligt nytt 

basarvode i och med första sammanträdet i den nya mandatperioden. 

 

Framtida uppräkning av basarvode baseras på den genomsnittliga procentu-

ella lönehöjningen som utfall från lönerevision för Norsjö kommuns medar-

betare. Uppräkning sker vid nästkommande årsskifte efter det att lönerevis-

ioner slutförts och procentsatsen kunnat fastställas. 

Det föreslagna basarvodet har sin upprinnelse och förankring i det ingångna 

beloppet (540 000 kr), i förra mandatperioden (2015-2018) och den årsvisa 

uppräkningen enligt samma princip som föreslås nu, har resulterat i och pro-

jicerats till 595 000 kr inför 2019. 

 

Ekonomi  

Basarvodet ingår som del av budgetberedningsunderlag och utgör basen för 

uträkning av den totala kostnadsberäkningen för ersättningsreglementet ba-

serat på den politiska organisationen. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Träder i kraft 2018-10-29 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 39 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 45 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Basarvode från och med 2018-10-29 till förtroendevalda, hel- och del-

tidsarvoderade, fastställs till 595 000 kr för ny mandatperiod och med 

första uppräkning 2020-01-01. 

• Uppräkning sker från och med 2020-01-01  och baseras på den genom-

snittliga procentuella lönehöjningen som utfall från lönerevision för 

Norsjö kommuns medarbetare från föregående år. 

----- 

 

Protokollet skickas till Inger Johansson, Siv Bäckström, Tina Lundgren 
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KS-18/00216 § 25 

 
Utdelning från Norsjölägenheter AB avseende år 2017 
 

Bakgrund 

Enligt ägardirektiven ställer Norsjö kommun marknadsmässiga avkast-

ningskrav på bolaget. Värderegleringen regleras i Lag (2010:879) om all-

männyttiga kommunala bostadsaktiebolagsrätt.  

 

3 § ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar 

får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan 

på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har 

skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgö-

ras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår 

med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår 

får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resul-

tat för föregående räkenskapsår.” 

 

Enligt samma lag anges även specifika direktiv där begränsningen i värde-

överföringen inte behöver gälla. Detta medför att utdelningens storlek som 

lägst uppgår till 66 863 kr för verksamhetsåret 2017. 

 
                                            Beräkning lägst föreslagen utdelning för år 2017: 
  

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 41 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 46 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Norsjö kommun avstår att begära utdelning motsvarande lägstanivå för 

verksamhetsåret 2017. 

----- 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Norsjölägenheter AB 

  

Genomsnittlig statslåneränta 2017 0,51 % 
Tillägg 1 procentenhet 1,00 % 
  1,51 % 
  
Aktiekapital 4 428 000 kr 
  
Lägst utdelning för 2017 66 863 kr 
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KS-18/00236 § 26 

 
Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län  

 
Bakgrund 

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen om att 

Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/samverkansorganet 

Regionförbundet Västerbottens län ska gå samman 2019-01-01 och bilda en 

ny regionkommun. Under förutsättning att ansökan godkänns av riksdagen 

ska Regionförbundet Västerbottens län, organisationsnummer 222000-2436, 

träda i likvidation och upphöra den 31 december 2018.  

I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län regleras förbun-

dets likvidation.  

 

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Västerbot-

tens län ska avvecklas 2018-12-31. Inriktningen är därefter att förbundsfull-

mäktige 2018-05-30 ska godkänna likvidationen.  

Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, egna kapital, 

skulder och åtaganden per 2018-12-31 överförs till den nya regionkommunen 

så att förbundsfullmäktige 2018-05-30 kan besluta även om det. 2017-12-31 

uppgick det egna kapitalet till 3 476 tkr. En reservering för kostnader i sam-

band med likvidationen görs i förbundets sista bokslut (per 2018-12-31).  

 

Enligt förbundsordningen är det förbundsstyrelsen som ska verkställa likvi-

dationen i egenskap av likvidator. För att fullfölja förbundsordningens reg-

ler om avveckling och likvidation behöver en ny styrelse utses vilket inne-

bär att Regionförbundet Västerbottens län kommer att ha fortsatta intäkter 

och kostnader efter likvidationsdatumet samt måste upprätta en årsredovis-

ning för kommande år (åtminstone för 2019). För att förenkla likvidations-

processen skulle förbundsstyrelsen istället kunna tillåtas utse en likvidator, 

vilket kräver en justering av § 25 i förbundsordningen.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Yttrandet önskas senast den 18 april.  

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 45 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 47 
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 § 26 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda 

regionkommun den 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbottens län 

avvecklas den 31 december 2018.  

• Förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 

december 2018 överförs till den nya regionkommunen.  

• Förbundsordningen, § 25, justeras enligt följande, där understruken text 

är nytillkommen och överstruken text utgår: Om medlem utträtt ur för-

bundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska avvecklas ska 

förbundet träda i likvidation.  

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alterna-

tivt av den som styrelsen utser som likvidator. När förbundet trätt i lik-

vidation ska skulder betalas och egendom avyttras eller fördelas enligt 

principerna i § 23. När styrelsen likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som 

likvidator skall denne avge slutredovisning för sin förvaltning. Redo-

visningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 

sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av 

skulder. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidat-

ionen. Till slutredovisningen ska fogas beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbun-

dets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna 

delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.  

----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Region Västerbotten 
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KS-18/00288 § 27 

 

Inköp av parkfordon 
 

Bakgrund  

Nuvarande parklastbil från år 2001 är i behov av omfattande reparationer 

och motorbyte. Enligt verksamhetens bedömning är reparationer eller byte 

av motor inte ett lönsamt alternativ med en 16 år gammal lastbil. 

 

En ny flakbil är nödvändig för att kunna utföra diverse arbetsuppgifter och 

annan skötsel gällande park och grönytor i kommunen. 

 

Ekonomi  

För närvarande undersöker verksamheten olika modeller, prisbilder mer 

mera. Därav är inte kostnaden fastställd, men beräknas uppskattningsvis till 

300 000 – 350 000 kronor exkl. moms. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Inköp innan vårstädning 2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-13 

− Innan utskick till kommunfullmäktige ska verksamhetsområdet kommu-

nal utveckling presentera nya underlag gällande storlek på investeringen. 

− I övrigt överlämnas ärendet till kommunfullmäktige utan eget yttrande. 

 

Yrkanden 

Mikael Lindfors (S) yrkar följande: 

− Investeringsbudget beviljas med 350 000 kronor i tilläggsanslag.  

− 350 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

− Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

− Kostnaden påföres projekt I1817, Flakbil Park.  

− Till beslutsattestant utses Mats Skoogh med verksamhetschef kommunal 

utveckling som ersättare. 

− Ansvarsområde beslutas till 352, Parker och lekplatser. 

 

Stig Larsson (L) yrkar avslag på Mikael Lindfors förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på Mikael Lindfors förslag och Stig Larssons 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael Lindfors 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 50 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 50 

Investeringsäskande, bilaga 

Exempel på bilmodell, bilaga  
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 § 27 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Investeringsbudget beviljas med 350 000 kronor i tilläggsanslag.  

• 350 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1817, Flakbil Park.  

• Till beslutsattestant utses Mats Skoogh med verksamhetschef kommunal 

utveckling som ersättare. 

• Ansvarsområde beslutas till 352, Parker och lekplatser. 

 

Mot beslutet reserverar sig Stig Larsson (L), Martin Landin (L), Bo-Martin 

Alm (C), Robert Boström (C) och Patrick Ström (C). 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mats Skoogh 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 
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KS-18/00218 § 28 

 

Ombudgetering av medel ur 2017 års budget till 2018 
 

Bakgrund 

Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa omständig-

heter, anslag överföras till kommande redovisningsår. Överföringen, som 

behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid underställas kom-

munfullmäktige för prövning. 

 

Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild 

prövning. I budget 2018 finns en (1) miljon kronor avsatta för ombudgete-

ringar på driften. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslås följande ombudgeteringar 

gällande driftmedel strykas: 

Kst 1150 Central administration – 656 000 kr 

Kst P1740 Världens längsta linbana – 299 000 kr 

Kst 6608 Gymnasiesärskola – 900 000 kr 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ombudgeteringar, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-02-26 § 24 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 43 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 51 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ombudgeteringarna godkänns enligt bilagda förslag. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-18/00368 § 29 

 

Förslag till ändring av politisk organisation efter kommunvalet 
2018 

 

Bakgrund 

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen 2017-12-19 § 304 har en arbetsgrupp till-

satts för att arbeta fram förslag till ändringar i den politiska organisationen som 

ska träda i kraft efter kommunvalet 2018 och som förväntas vara den politiska 

organisationsstrukturen för mandatperioden 2019-2022. Av historisk erfarenhet 

kan revidering av politisk organisation ske om kommunfullmäktige finner det 

nödvändigt att ändra inom en mandatperiod och inte som del av utvärdering in-

för ny mandatperiod. Alla partier som har representation i kommunfullmäktige 

medverkar i arbetsgruppen. 

 

Det som framkommit som områden där eventuella ändringar bör ske, och som 

ska beslutas av kommunfullmäktige, kan identifieras som: 

1. Demokrati- och medborgarberedningens uppdrag och sammansättning 

2. Insynstid (arbete som politisk opposition) procent av grundarvode 

x antal mandat i kommunfullmäktige där respektive parti utser vem 

eller vilka förtroendevalda som ska ta emot ersättningen eller inrät-

tande av Insynsråd. 

3. Kommunstyrelsens storlek: antal ordinarie ledamöter och antal ersättare 

4. Icke tjänstgörande ersättares arvode på två sammanträden per år eller vid 

samtliga sammanträden per år, (gäller då sammanträden i kommunfull-

mäktige, kommunstyrelse och utskott). 

 

Associerat till ovanstående punkt 3 är utskottens storlek: antal ordinarie 

ledamöter och antal ersättare. Denna punkt presenteras i bilagan som in-

formation, hänskjuts till nästkommande kommunstyrelsesammanträde ef-

ter kommunfullmäktiges beslut gällande kommunstyrelsens storlek.   

 

Ekonomi  

En hypotetisk sammanställning av de olika kostnadsnivåerna för de olika scena-

rier som identifierats gällande antalet ordinarie och ersättare i kommunstyrelse, 

utskott och sammantaget bifogas. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Träder i kraft 2018-10-29 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Demokrati- och medborgarberedningens uppdrag och sammansättning för-

ändras enligt Socialdemokraternas förslag, se bilaga. 

− Kommunstyrelsen storlek ändras till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

− Icke tjänstgörande ersättare har arvode vid alla sammanträden (yttranderätt). 

− Beslutet gäller från och med mandatperioden 2019-2022. 
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 § 29 forts. 

 

Yrkanden 

Håkan Jansson (KD) yrkar att demokrati- och medborgarberedningen läggs ner 

samt att kommunstyrelsen ska bestå av 11ordinarie ledamöter och 11 ersättare. 

 

Robert Boström (C) yrkar att kommunstyrelsen ska bestå av 11ordinarie ledamö-

ter och 11 ersättare även nästa mandatperiod. 

 

Mattias Degerman (S) yrkar följande:  

− Demokrati- och medborgarberedningens uppdrag och sammansättning för-

ändras enligt Socialdemokraternas förslag, se bilaga. 

− Kommunstyrelsens storlek ändras till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

− Beslutet angående punkt 1 och 3 i bilagan gäller från och med mandatperi-

oden 2019-2022. 

− Punkt 2 (insynstid) och punkt 4 i bilagan (icke-tjänstgörande ersättares ar-

vode) tas med i ärendet gällande ”Ersättningsreglemente för förtroendevalda 

mandatperioden 2019-2022”. 

 

Hans Klingstedt (V) yrkar att kommunstyrelsen ska bestå av 11ordinarie leda-

möter och 11 ersättare. 

 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till Mattias Degermans förslag. 

 

Angående demokrati- och medborgarberedningen ställer ordförande proposition 

på kommunstyrelsens förslag, Mattias Degermans förslag och Håkan Janssons 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias Degermans 

förslag. 

 

Angående kommunstyrelsens storlek ställer ordförande proposition på kommun-

styrelsens/Mattias Degermans förslag och Håkan Jansson med fleras förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens/Mattias De-

germans förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Propositionsordning 

Ja-röst för kommunstyrelsens/Mattias Degermans förslag. 

Nej-röst för Håkan Jansson med fleras förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Med 16 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsen/Mattias Degermans förslag. 
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 § 29 forts. 

 

Ordförande ställer proposition på punkt 3 i kommunstyrelsens förslag och Matt-

tias Degermans förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias 

Degermans förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på punkt 4 i kommunstyrelsens förslag och Matt-

tias Degermans förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mattias 

Degermans förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till förändringar, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 53 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Demokrati- och medborgarberedningens uppdrag och sammansättning för-

ändras enligt Socialdemokraternas förslag, se bilaga. 

• Kommunstyrelsens storlek ändras till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

• Beslutet angående punkt 1 och 3 i bilagan gäller från och med mandatperi-

oden 2019-2022. 

• Punkt 2 (insynstid) och punkt 4 i bilagan (icke-tjänstgörande ersättares ar-

vode) tas med i ärendet gällande ”Ersättningsreglemente för förtroendevalda 

mandatperioden 2019-2022”. 

 

Mot beslutet reserverar sig Stig Larsson (L), Martin Landin (L), Bo-Martin 

Alm (C), Robert Boström (C), Patrick Ström (C), Hans Klingstedt (V), Lina 

Hjelte (V), Bertil Morén (V), Håkan Jansson (KD), Lena Brännström (KD), 

Tesfa Gudeta (KD) och Matilda Ek (KD). 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Inger Johansson  

Siv Bäckström  

Tina Lundgren 
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KS-18/00249 § 30 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2017 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteman är Ulf Marklund.   

Kommunerna har skyldighet enligt Socialtjänstlagen att en gång per kvar-

tal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum. Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i avi-

dentifierad form. 

 

Under 2017 kvartal 4 fanns det två SoL och tre LSS-beslut som inte verk-

ställts inom tre månader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkställda beslut 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-02-26 § 15 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 55 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Rapporten godkänns. 

-----  

SoL 

Permanent bostad 

Resursbrist – 

avsaknad av 

bostad. 

Två beslut. Båda två 

har tackat nej till 

erbjudande om plats. 

 

LSS 
Kontaktperson Resursbrist. Två beslut.  

LSS 

Daglig verksamhet 

Den sökande 

har tackat 

nej. 

Ett beslut. 

Beslutet avslutat då  

den sökande befinner  

sig på annan ort. 

SoL 
Permanent 

bostad 
Ett av ovanstående beslut har verkställts under december månad. 

LSS Kontaktperson Ett av ovanstående beslut har verkställts under december månad. 
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KS-18/00008 § 31 

 
Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och 
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Bakgrund 

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder ikraft den 

2018-01-01 och ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar 

för viss hälso- och sjukvård. 

I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en socialtjänst 

av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver 

insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjuk-

vården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska la-

gen dessutom främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från 

den slutna vården så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren 

bedömt att patienten är utskrivningsklar.  

 

Vad gäller lagens innehåll och tillämpning berörs i huvudsak bestämmel-

ser om: 

- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skri-

vits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjäns-

ten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den lands-

tingsfinansierade öppna vården. 

- Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 

insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna.  

- Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter. 

 

Lagen innefattar handlingsutrymme för parterna att själva kunna komma 

överens om vissa centrala delar i sin samverkan i överenskommelser, rikt-

linjer och rutiner. I Västerbotten är utgångspunkten för överenskommelsen 

att parterna ska tillämpa lagen. Parternas mål är att överenskommelsen ska 

bidra till ett förtroendefullt samarbete mellan huvudmännen med patien-

ternas behov i fokus samt att patienterna upplever en trygg, säker, samord-

nad, delaktig och effektiv övergång från sluten vård till landstingsfinansi-

erad öppen vård och kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 2017-11-10, bilaga 

Rekommendation AC Konsensus Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård, bilaga. 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-02-26 § 16 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 56 
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 § 31 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommu-

nerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i enlighet med beslutsunderlaget antas.  

• Överenskommelsen gäller från 2018-04-03 och tillsvidare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Region Västerbotten 
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KS-18/00387 § 32 

 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2017 – gemensam 
miljö- och byggnämnd 

 

Bakgrund 

Förslag till verksamhetsberättelse för miljö- och byggnämnden 2017 har 

upprättats. Verksamhetsberättelsen innehåller även ekonomisk årsredovis-

ning samt uppföljning av nämndens styrkort.  

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-03-01 att godkänna verksam-

hetsberättelsen och överlämna den till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnd 2018-03-01 § 4 

Verksamhetsberättelse 2017, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 58 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Informationen noteras. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Ekonomi  
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KS-18/00217 § 33 

 
Direktiv för budget 2019  
 

Bakgrund 

Budgetberedningen ska vid ett antal sammanträden under perioden febru-

ari till och med april utarbeta förslag till budgetramar för 2019 och plan för 

2020 och 2021. Inför framtagandet av budgetramar har detaljerade direktiv 

för det fortsatta arbetet tagits fram. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2018-02-26 att överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

 

Allmänna utskottet beslutade 2018-02-27 att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-02-26 § 23 

Allmänna utskottet 2018-02-27 § 42 

Förslag till direktiv, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-03-13 § 60 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättat direktiv för budget 2019 samt plan 2020-2021 godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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 § 34 

 

Avslutning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträ-

det för avslutat. 

----- 


