
NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 1(33) 
Kommunfullmäktige 2018-06-19  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

Plats och tid Norsjö Folkets Hus tisdag den 19 juni 2018 kl. 18:00-21:00       
 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 

  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Katarzyna Wikström, kommunchef 

 Sofie From, informatör 

 
 

Utses att justera Håkan Jansson och Mikael Lindfors      Paragrafer: 35-57 
 

Justeringens plats o tid Kommunkontoret tisdag den 26 juni kl. 13:00  

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

  Ingela Lidström 

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

  Sam Venngren 

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

 Håkan Jansson                             Mikael Lindfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2018-06-19 

Anslaget uppsatt  2018-06-27 Anslaget nedtages 2018-07-19 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

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

Ingela Lidström 
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 

     § 40            § 55              §              § 
ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 

Mikael Lindfors  S N  X X      

Isak Frohm Conny Björkbacka S N  X X      

Almer Ordonez      §§ 35-46  S N  X       

Jeanette Berggren  S N  X X      

Roger Albertsson Ulla Lundgren 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  S N  X X      

Magnus Eriksson -     S F         

Monica Holmström  S N  X X      

Sam Venngren  S N  X X      

Ida Lundström  S N  X X      

Peder Hallén Lena Segerstedt S N  X X      

Anna Lidén  S N  X X      

Jenny Åhlin John Scheutz-Nilsson 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  KD N X   X     

Henric Lind  KD N X   X     

Stig Larsson  L N X   X     

Martin Landin  L N X   X     

Hans Klingstedt - V F         

Lina Hjelte  V N  X X      

Bertil Morén  V N  X X      

Antal närvarande ledamöter   27 9 18 17 9     

Antal frånvarande ledamöter   3         
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 § 35 

 

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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 § 36 

 

Arbetsordning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Arbetsordningen godkänns.  

----- 
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KS-18/00812 § 37 

 

Avtackning 
 

Vid sammanträdet sker avtackning av de ordinarie ledamöter i kommun-

fullmäktige som lämnar sina politiska uppdrag vid mandatperiodens slut och 

innehaft sitt uppdrag i minst en mandatperiod. 

 

Följande ledamöter avtackas: 

Bertil Morén (V) 

Ida Lundström (S) 

Monica Holmström (S) 

-----  
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KS-18/00402 § 38 

 
Medborgarförslag - Dokumentärfilm om Torgny Lindgren  
 

Bakgrund  

Eskil och Kristina Tåg har lämnat in ett medborgarförslag där de vill att en 

dokumentärfilm om Torgny Lindgren görs. 

 

Kommunal utveckling ser positivt på alla aktiviteter som kan bidra till att 

besöksmålen i kommunen utvecklas. Idag har kommunen inga möjligheter 

att själv initiera sådana projekt som en dokumentärfilm. Kommunen ser 

gärna att initiativ tas av föreningar eller andra aktörer som kan undersöka 

möjligheten att genomföra dokumentärfilmen.  

 

Kommunen kan vara behjälplig med stöd och råd kring eventuell projek-

tansökan.  

 

Förslagsställaren tackas för förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga. 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 95 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 136 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mari-Louise Skogh 

Eleonore Hedman 

Eskil och Kristina Tåg 
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KS-18/00384 § 39 

 

Årsredovisning 2017 – Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
 

Bakgrund 

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum avseende 2017 har 

upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-04-10 § 79 

Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 95 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum godkänns. 

----- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 
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KS-17/00750 § 40 

 

Motion - Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor 
 
Bakgrund  

En motion har inkommit där Kristdemokraterna föreslår att de under-

sköterskor som fullgjort sin examen erbjuds tillsvidareanställning inom 

Norsjö kommun. 

 

Norsjö kommun har en upparbetad rekryteringspolicy där rutiner kring per-

sonal- och kompetensförsörjning beskrivs, och som innefattar hela rekryte-

ringsprocessen från vakant tjänst till att befattningen lämnas. Det innefattar 

även områden som strategisk personalplanering, vidareutbildning, mark-

nadsföring av Norsjö kommunen som arbetsgivare internt och externt och 

bedömning av konkurrenssituationen när det gäller attraktiva kompetenser. 

 

Kommunen har en utmaning i att möta framtida kompetensförsörjning inom 

flera yrkesgrupper. Utifrån denna utmaning är ett arbete påbörjat med att 

upprätta en strategisk plan i syfte att ta tillvara och rekrytera de kompetenser 

som kommer att behövas framgent, däribland undersköterskor.    

Omsorgen är positiv till förslaget, men det behöver ses i ett helhetsperspek-

tiv kopplat bl.a. till det pågående projektet heltidsresan, behov av verksam-

hetsstöd för att kunna planera bemanning m.m. Detta arbete är under pro-

cess.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Motionen anses därmed besvarad. 

 

Yrkanden 

Lena Brännström (KD) yrkar återremiss för att få svar på följande frågor: 

- Hur många av de utbildade har fått tillsvidareanställning 

- Hur ligger det till med projekt Heltidsresan 

- Jämför kostnad med vikariekostnad kontra tillsvidareanställning 

 

Mikael Lindfors (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återre-

mitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 

idag. 

 

Votering begärs. 

 

Propositionsordning 

Ja-röst för Lena Brännströms förslag 

Nej-röst för kommunstyrelsens förslag 
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 § 40 forts. 

 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster mot 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Lena 

Brännströms förslag då det räcker med minst en tredjedel av de närvarande 

ledamöternas röster. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-04-09 § 34 

Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 102 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ärendet återremitteras för besvarande av följande frågor: 

- Hur många av de utbildade har fått tillsvidareanställning 

- Hur ligger det till med projekt Heltidsresan 

- Jämför kostnad med vikariekostnad kontra tillsvidareanställning 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Kristdemokraterna 
Kristina Holmström 

Ulf Marklund 
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KS-18/00692 § 41 

 

Tertialrapport för perioden januari till april 2018 – gemensam 
miljö- och byggnämnd 
 
Bakgrund 

Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter samt årsrapport 

lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport, bilaga. 

Miljö- och byggnämnden 2018-05-22 § 24. 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 110 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättad tertialrapport godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Tina Lundgren 

Elin Nilsson 
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KS-18/00693 § 42 

 

Taxa för alkohollagens, tobakslagens, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde 

 

Bakgrund 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28 § 4 att ställa sig positiva 

till att även överta tillsynen av försäljning av folköl. En gemensam taxa för 

tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak, receptfria läkemedel, folköl 

och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare för både Norsjö och 

Malå kommun ha tagits fram. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-05-22 att föreslå respektive 

kommunfullmäktige att anta ny taxa för alkohollagens (tillsyn av försälj-

ning av folköl), tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyll-

nadsbehållares samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels till-

lämpningsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnden 2018-05-22 § 31 

Taxa, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 111 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ny taxa för alkohollagens (tillsyn av försäljning av folköl), tobaksla-

gens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt 

lagen om handel med vissa receptfira läkemedels tillämpningsområde 

antas. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Tina Lundgren 

Elin Nilsson 
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KS-18/00694 § 43 

 

Tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-
hållare 

 

Bakgrund 

Under 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare i kraft. 

 

Enligt denna lag har kommunen tillsyn över; 

- Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

- Produktpresentation på försäljningsstället 

- Åldersgräns 

- Anmälan om försäljning och egenkontroll 

 

Kommunen ska ansvara för tillsynen enligt denna lag och därför bör 

kommunfullmäktige delegera tillsynen till styrelse eller nämnd. 

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd ansvarar för tillsynen av försäljning 

av tobak varför nämnden även är lämplig att utföra tillsynen av e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-05-22 att föreslå respektive 

kommunfullmäktige att delegera tillsynen av försäljning av e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnden 2018-05-22 § 41 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 112 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Tillsynen av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare deleg-

eras till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Elin Nilsson 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 13(33) 
Kommunfullmäktige 2018-06-19  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/00568 § 44 

 
Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2017 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen (2017:725, 4 kap 29 §) får kommuner ge ekono-

miskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställ-

ning i den kommunala demokratin (partistöd). 

 

Partistödet delas upp i tre delar: 

Grundstöd – årsbaserat fast belopp (för 2017 är stödet 13 000 kr/parti) 

Mandatstöd – årsbaserat fast belopp (för 2017 är stödet 10 000 kr/mandat) 

Utbildningsstöd – 50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd 

 

Partistöd fördelas enbart till partier där det enligt länsstyrelsens samman-

räkning efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot.  

 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning för 

perioden 1 januari – 31 december till fullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 i sina regler och rutiner för partistöd 

beslutat att redovisning och granskningsintyg ska vara kommunstyrelsen 

tillhanda enligt innevarande års beslutade sammanträdesdatum så att pre-

sentation kan göras till kommunfullmäktige innan den 30 juni. 

 

Följande partier har lämnat en redovisning: 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

 

Beslutsunderlag 

Redovisningar, bilaga. 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 113 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske.  

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ekonomi  

Partiernas gruppledare 
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KS-18/00646 § 45 

 

Ansvarsfrihet 2017 för styrelsen i Samordningsförbundet Skel-
lefteå-Norsjö 

 

Bakgrund 

Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsin-

satser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska 

beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, aktbilaga 

Revisionsberättelse och granskning, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 114 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Styrelsen och dess ledamöter för Samordningsförbundet Skellefteå-

Norsjö beviljas ansvarfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Samordningsförbundet 
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KS-18/00617 § 46 

 

Årsbudget 2019 jämte plan för 2020-2021 
 

Bakgrund 

Årsbudget 2019 bygger i grunden på de budgetbelopp som budget-

beredningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunsty-

relsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Bud-

getberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrel-

sens verksamhetsområden och gemensamma nämnder. På grund av att det är 

valår ska kommunfullmäktige i junisammanträdet besluta om preliminära 

budgetramar. Definitiv budget beslutas av kommunfullmäktige i slutet av 

oktober. 

 

Gemensamma nämnder är: 

- Trepartens renhållningsnämnd med Norsjö, Malå och Sorsele kommun 

(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).  

 

Under budgetarbetets gång har beaktats förändrade prognoser på skatter och 

utjämningsbidrag. Hänsyn har tagits till en preliminär befolkningsminskning 

på 30 personer från första november 2017 till första november 2018. Beträf-

fande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2019 räknats med en in-

täkt på 5 827 tkr, vilket är i överensstämmelse med SCB: s preliminära ut-

fall per 2018-02-15. 

 

Samverkan budget (VSG) med de fackliga organisationerna har skett 2018-

05-23. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Allmänt 

- Resultat- och investeringsbudget för 2019 jämte plan för 2019-2020 

fastställs preliminärt. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet 

för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. 

- Förslag till taxor och avgifter fastställs preliminärt enligt bilaga. 

- Ramfördelning fastställs preliminärt utifrån i budgeten redovisade ra-

mar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma 

nämnder. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade prelimi-

nära budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2019. Detalj-

budgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  
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 § 46 forts. 

- Budgetramar 2019 fastställs preliminärt enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  1 511 tkr 

- Kommunstyrelsen 273 776 tkr 

 Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  6 217 tkr 

- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem 194 tkr 

- Överförmyndarnämnd 45 tkr   

 

Taxor, avgifter och bidrag  

- Partistöd till politiska partier och ledamöter som är representerade i 

kommunfullmäktige och som är juridiska personer utbetalas med 

25 000 kr per parti och 8 000 kr per mandat. 

- Förändring av partistöd träder i kraft 2019-01-01. 

- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. 

 

Övrigt 

- Upptagna resursbehov (ramar) för 2020-2021 ska inte betraktas som 

beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning vå-

ren 2019. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2019 fastställs av nytt kommunfullmäktige ef-

ter höstens val. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för fika i 15 mi-

nuter. 

 

Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta sammanträ-

det. 

 

Yrkanden 

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

 

Robert Boström (C) yrkar bifall till C, KD och L:s förslag till beslut. 

 

Håkan Jansson (KD) yrkar bifall till Robert Boströms förslag. 

 

Stig Larsson (L) yrkar bifall till Robert Boströms förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert 

Boströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag. 
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 § 46 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-05-21 § 46 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 101 

Budget 2019 och plan 2020-2021, bilaga 

Övriga budgethandlingar, bilaga 

Investeringar 2019, bilaga 

Taxor och avgifter 2019, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 119 

C, KD och L:s förslag till budget, bilaga. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Allmänt 

- Resultat- och investeringsbudget för 2019 jämte plan för 2019-2020 

fastställs preliminärt. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet 

för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. 

- Förslag till taxor och avgifter fastställs preliminärt enligt bilaga. 

- Ramfördelning fastställs preliminärt utifrån i budgeten redovisade ra-

mar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma 

nämnder. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade prelimi-

nära budgetramar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2019. Detalj-

budgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2019 fastställs preliminärt enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  1 511 tkr 

- Kommunstyrelsen 273 776 tkr 

 Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd  6 217 tkr 

- Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem 194 tkr 

- Överförmyndarnämnd 45 tkr   

 

Taxor, avgifter och bidrag  

- Partistöd till politiska partier och ledamöter som är representerade i 

kommunfullmäktige och som är juridiska personer utbetalas med 

25 000 kr per parti och 8 000 kr per mandat. 

- Förändring av partistöd träder i kraft 2019-01-01. 

- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. 

 

Övrigt 

- Upptagna resursbehov (ramar) för 2020-2021 ska inte betraktas som 

beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning vå-

ren 2019. 
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 § 46 forts. 

 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2019 fastställs av nytt kommunfullmäktige ef-

ter höstens val. 

 

Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter i Centerpartiet, Kristdemo-

kraterna och Liberalerna till förmån för eget förslag. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-18/00605 § 47 

 

Slutredovisning ”Resecentrum” 
 

Bakgrund 

I slutet av maj 2014 brann den gamla busstationen ner till grunden. 

I januari 2015 förvärvade Norsjö kommun den brandskadade tomten av 

den dåvarande ägaren Michael Dahlberg Fastighet AB för 850 tkr. 

I köpet ingick även en överenskommelse med försäkringsbolaget Länsför-

säkringar om ersättning för den nerbrunna busstationsfastigheten på 5 600 

tkr. 

 

Under 2015 pågick olika utredningsarbeten om placering och utformning 

av anläggningen samt under hösten detaljprojekteringar för den nya buss-

stationen.  

 

De kriterier som fanns för arbetet var: 

- Tillskapa en funktionell bussterminal för persontrafik och bussgods . 

- Terminalen ska vara tillgänglighetsanpassad och trafiksäker. 

- Väntsal tillskapas på så sätt att det finns uppsikt för att undvika att 

skadegörelse sker. 

- Allmän handikapptoalett som helst är nattöppen  

- Frasses hamburgerrestaurang vill fortsätta att hyra lokal och helst med 

drive-in lösning.  

- En försköning av utemiljön i Norsjö samhälle. 

 

I början av 2016 gjordes en anbudsupphandling som delades upp i bygg, 

mark, el, VVS, ventilation och styrreglering. 

 

Byggnaden med markområden, körytor för bussar, planteringar samt par-

keringar har kostat strax under 20 miljoner kronor. Norsjö kommun erhål-

ler försäkringspengar på 5 600 tkr och bidrag för kollektivtrafikåtgärder 

via Länstransportplanen på 2 000 tkr. Beslut om bidraget för kollektivtra-

fikåtgärder beslutade Region Västerbotten i november 2015, förutsatt att 

åtgärderna godkänns av Trafikverket som är kontrollorgan. 

 

Byggnaden består av vänthall på ca 66 m2 och som finns placerad i mitten 

av huset. Bussresenärer ska passera genom vänthallen för att nå bussarna 

som kör fram till 5 olika gater. Anläggningen medför ökad trafiksäkerhet 

eftersom inga resenärer behöver finnas där bussarna kör. Markytan vid ga-

terna har dessutom markvärme vilket innebär att tillgängligheten ökar och 

fungerar på ett bra sätt även vintertid. 

 

I entrén finns även en handikappanpassad toalett som är tillgänglig hela 

dygnet. Tillstånd för kameraövervakning av entrén under tider när ingen 

verksamhet finns i huset har erhållits av Länsstyrelsen i Västerbotten.  
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 § 47 forts. 

 

Tanken är att om möjligt undvika skadegörelse och att Norsjöborna äntli-

gen får tillgång till nattöppen offentlig toalett. En service som saknats i 

många år. Vänthallen omges av ytor för bussgods på ca 95 m2 och grillre-

staurang på 159 m2. 

Mellan Storgatan och byggnaden är marken belagd med plattor med en 

fontän i mitten. Kring fontänen är ett stort antal blommor planterade och 

hela markområdet omges av olika träd buskar och blommor.  

 

Grillrestaurangen har även drive-in lösning för bilar och 10 parkerings-

fickor i nära anslutning. För långtidsparkerade bilar finns en större parke-

ring placerad vid infartsvägen för bussarna. Dessa parkeringar har utrustats 

med motorvärmarstolpar och även 2 fickor där möjlighet finns att ladda 

elbil. 

 

Under skolår vardagar är det 48 ankommande och avgående bussturer från 

Norsjö Resecentrum varje dag. Lördagar och söndagar ankommer och av-

går totalt 14 bussar. Även s.k. ringbilar angör vid terminalen. 

 

Den konstnärliga utsmyckningen står Lotta Holmgren, boende i Ajaur, för. 

Inne i väntsalen finns en skylt uppsatt som påvisar att Norsjöborna känner 

stolthet över flera nationellt och internationellt framgångsrika personlig-

heter och idrottslag. Torgny Lindgren är avporträtterad och dessutom står 

det efter ena långsidan skrivet ” Detta är det vackraste landskapet på jor-

den ingen borde behöva dö härifrån”. Ett citat från Torgnys bok Hummel-

honung. Dessutom finns våra duktiga volleybollspelare avbildade inne i 

vänthallen. På den västra gaveln på huset finns ett 2 meter högt porträtt av 

skidåkaren Ernst Alm, den första Vasaloppssegraren 1922. Slutligen finns 

5 betonggrodor i olika färger i den fontän som finns framför byggnaden 

mot Storgatan. Konstverket heter ”Be happy” och symboliserar att Norsjö 

är ett mångkulturellt samhälle där alla oavsett bakgrund är välkomna. 

Då byggprojektet är avslutat återstår att redovisa det slutliga utfallet och 

resultatet som bifogas i separat handling. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanräkning av kostnader, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 93 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 134 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Slutredovisningen av byggnationen av resecentrumet godkänns. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström, Eleonore Hedman, Tina Lundgren, Elin Andersson 
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KS-18/00586 § 48 

 
Årsredovisning 2017 – Stiftelsen Dahlbergsgården 
 

Bakgrund 

Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2017 har upprät-

tats. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017, bilaga. 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 102 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 140 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Årsredovisningen för Stiftelsen Dahlbergsgården godkänns. 

----- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Stiftelsen Dahlbergsgården  
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KS-17/01578  § 49 

 

Ersättningsreglemente för förtroendevalda 2019-2022 
 

Bakgrund  

Ersättningsreglementet för förtroendevalda ska revideras inför den nya 

mandatperioden. En arbetsgrupp har utifrån de politiska beslut som tagits 

gällande basarvode för förtroendevalda arbetat upp ett förslag. Förslag till 

ersättningsreglemente enligt uppdrag har också en förankring i översyn av 

nuvarande politiska organisation (KS-17/01649). 

 

Ekonomi  

Inom ramar för kända politiska instanser och övriga förrättningar där för-

troendevalda förväntas medverka och som presenteras i förslaget är ambit-

ionen att den politiska organisationens budget förväntas hamna på en real-

istisk nivå och inte innebära drastiska fördyringar. Beräkning inför nytt 

reglemente visar ca 5 % ökning för kommunstyrelsen och ca 13 % ökning 

för kommunfullmäktige, gentemot budget 2018. Detta innefattar 2,2 % 

projicerad uppräkning i respektive instans gällande grundarvodet (baserat 

på lönerevision 2018), samt förhöjda engångskostnader i form av utbild-

ningar och aktiviteter relaterade till valåret 2018. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Ersättningsreglementet träder i kraft i och med kommunfullmäktige 2018-

10-29. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Ersättningsreglementet antas i enlighet med majoritetens förslag. 

 

Yrkanden 

Mattias Degerman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Robert Boström (C) yrkar bifall till C, KD och L:s förslag. 

 

Håkan Jansson (KD) yrkar bifall till Robert Boströms förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert 

Boströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Ersättningsreglemente, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 103 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 141 
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 § 49 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ersättningsreglementet antas i enlighet med majoritetens förslag. 

 

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna i Centerpartiet, Kristdemokraterna 

och Liberalerna till förmån för eget förslag. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunens ledningsgrupp 

Politiska partiers gruppledare 
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KS-18/00626 § 50 

 

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 
 
Bakgrund 

Det finns inga motioner att redovisa som inte beretts färdigt. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 106 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 142 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-18/00627 § 51 

 

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 
 

Bakgrund 

Det finns inga medborgarförslag att redovisa som inte beretts färdigt. 

 

Beslutsunderlag  

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 106b 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 143 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-18/00630 § 52 

 

Prognos av årets resultat 2018 för Norsjö kommun 
 

Bakgrund 

För att direktiv om eventuella åtgärder ska kunna ges så tidigt som möjligt 

ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ekonomisk information 

om prognostiserat årsresultat per tertial 1. Samtidigt lämnas information 

om sjukfrånvaro för årets fyra första månader samt senast fastställda be-

folkningsutveckling från årsskiftet. 

 

Beslutad budgetfördelning för 2018 innebär ett budgeterat årsresultat på 

5 780 tkr. Aprilprognosen för preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 

1 573 tkr högre än budgeterat. Dessutom ombudgeterades 460 tkr mindre 

än ombudgeteringsutrymmet. Sammantaget ger detta ett prognostiserat re-

sultat på 7 813 tkr. 

 

För innevarande år har kommunfullmäktige beslutat om två tilläggsanslag, 

294 tkr för inköp av inventarier samt 450 tkr till driftsprojektet elintensiv 

verksamhet. Verksamheterna har gjort en prognos av årsresultatet. Totalt 

förväntas verksamheterna generera ett underskott på -3,81 miljoner kronor. 

På grund av fortsatt låga marknadsräntor är prognosen för finansnettot ne-

gativ med -420 tkr.  

 

Utifrån ovanstående uppgår det prognostiserade resultatet till ett överskott 

på 2 839 tkr, vilket motsvarar 0,98 procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. 

Prognos årets resultat 2018 tkr 

Budgeterat årsresultat 5 780  

Budgetavvikelse Skatter och bidrag 1 573  

Ej använt ombudgeteringsutrymme 460  

Budgetavvikelse Kommunledningskontor 90  

Budgetavvikelse Kommunal utveckling -750  

Budgetavvikelse Omsorg -4 840  

Budgetavvikelse Utbildning 1 690  

Budgetavvikelse Finansiella intäkter -420  

Tilläggsanslag Inköp inventarier -294  

Tilläggsanslag projektet Elintensiv verksamhet -450  

Prognos årets resultat 2018 2 839  

Mål om god ekonomisk hushållning (2 %) 0,98 % 

 

 

Sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgår till 5,85 procent vilket 

är 1,85 procent lägre än vid samma tidpunkt året innan. 
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 § 52 forts. 

 

 
 

 

Befolkningsutvecklingen för årets tre första månader är positiv med 15 

personer. Per den sista mars var 4 101 personer folkbokförda i kommunen, 

vilket är fyra personer färre än vid samma tidpunkt 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

− Informationen noteras.  

− Kommunstyrelsen betonar vikten av att verksamhetsområdena håller sig 

inom tilldelad budget.  

− Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att ta fram en åtgärds-

plan för de verksamheter som har stor negativ avvikelse. Vidtagna åt-

gärder och resultat av dessa rapporteras vid kommunstyrelsens samman-

träde 2018-09-11.  

− Kommunstyrelsen överlämnar tertialrapporten till kommunfullmäktige 

för godkännande. 

 

Beslutsunderlag 

Resultaträkning Norsjö kommun prognos 2018 (tkr), bilaga 

Allmänna utskottet 2018-05-18 § 100 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-05-21 § 45 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 145 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder 

för att komma till rätta med redovisade underskott i vissa verksamhet-

er. 

• Rapporten godkänns. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström, Tina Lundgren 
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KS-18/00640 § 53 

 

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 1 2018 
 
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. 

Under 2018 kvartal 1 fanns det ett SoL och sju LSS-beslut som inte verk-

ställts inom tre månader. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Efterrapportering kvartal 4 2017 

För kvartal 4 2017 fanns det sex LSS-beslut som inte verkställts inom tre 

månader varav tre av dem ej verkställts då person vistas på annan ort. Öv-

riga tre beslut beror på resursbrist. 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-05-21 § 40 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 146 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

• Rapporten godkänns. 

----- 

  

SoL 
Permanent bo-

stad 

Resursbrist – avsaknad av 

bostad 

Ett beslut. En brukare  

har tidigare tackat nej till 

erbjudande om plats 

LSS 
Kontaktperson Resursbrist Ett beslut 

LSS Bostad med sär-

skild service 
Vilande – ej verkställt 

Ett beslut - Person vis-

tas på annan ort 

LSS Daglig verksam-

het 
Vilande - ej verkställt 

Ett beslut - Person vis-

tas på annan ort 

LSS 
Kontaktperson  

Vilande - ej verkställt 

/resursbrist 

Två beslut -  En person 

vistas på annan ort 

LSS Korttidsvistelse Resursbrist Två beslut 
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KS-18/00557 § 54 

 
Ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i Partnerskap Inland – 
Akademi Norr  
 

Bakgrund 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr avseende år 2017 fastställdes av direktionen 2017-02-21. 

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige. 

 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direkt-

ionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksam-

het. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, aktbilaga 

Revisionsberättelse, aktbilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-05-21 § 42 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 148 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2017 års 

verksamhet. 

• Kommunalförbundets årsredovisning för 2017 godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Akademi Norr 
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KS-18/00642 § 55 

 

Satsning för ökad andel behöriga lärare  
 

Bakgrund  

Behörigheten för lärare inom Norsjö kommuns grundskolor ligger enligt 

Skolverkets uppgifter på 47 %. För att förändra och förbättra den situationen 

föreslås nu en satsning motsvarande 6 miljoner kronor. Syftet med satsning-

en är att höja den pedagogiska kvalitén och målsättningen är att öka andelen 

legitimerade lärare till minst 85 % innan juli 2023. 

 

Norsjö kommun har sedan tidigare gjort satsningar på utemiljön och 2017 

byggdes Arenaparken. Genom att arbeta för fler legitimerade lärare görs nu 

en satsning för bättre pedagogisk kvalitét. Då grundskolan står inför stora 

utmaningar framöver med pensionsavgångar och vakanta tjänster läggs fo-

kus av satsningen i den verksamheten.  

 

Kommunen har uppvisat goda resultat trots utmaningar med låg andel legi-

timerade lärare och låg utbildningsnivå hos vårdnadshavare.  

Vid ett flertal tillfällen har Norsjö kommuns utbildningsverksamhet upp-

märksammats av Sveriges Kommuner och Landsting för goda resultat. För 

att säkerställa att måluppfyllelsen förblir god föreslås den, sedan många år, 

goda ekonomiska hushållningen bidra till tänkt satsning.  

 

Medel för satsningen läggs utanför ordinarie budget. 

 

Ekonomi  

För satsningen avsätts 6 000 tkr till och med 2023 eller till dessa att målet 

med satsningen är uppnått. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Satsningen pågår till och med 2023 eller till dess att målet med satsningen 

uppnås.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Upprättat förslag till lärarsatsning godkänns i enlighet med avslutad 

MBL-förhandling. 

− De uppkomna kostnaderna särredovisas i verksamheterna. 

− Kostnaden för lärarsatsningen belastar årsresultatet. 

− Eventuellt underskott på kommunens årsresultat kopplat till lärarsats-

ningen återförs ej i balanskravet med hänvisning till tidigare års goda 

resultat och kommunens goda ekonomiska ställning. 
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 § 55 forts. 

 

Yrkanden 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Robert Boström (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Bo-

ströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-

styrelsens förslag. 

 

Votering begärs 

 

Propositionsordning 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Robert Boströms förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 17 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-05-21 § 44 

Samverkansprotokoll 2018-05-21, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 149 

Utredning 2018-05-16, bilaga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättat förslag till lärarsatsning godkänns i enlighet med avslutad 

MBL-förhandling. 

• De uppkomna kostnaderna särredovisas i verksamheterna. 

• Kostnaden för lärarsatsningen belastar årsresultatet. 

• Eventuellt underskott på kommunens årsresultat kopplat till lärarsats-

ningen återförs ej i balanskravet med hänvisning till tidigare års goda 

resultat och kommunens goda ekonomiska ställning. 

 

Mot beslutet reserverar sig Robert Boström (C), Bo-Martin Alm (C) och Pa-

trick Ström (C). 

----- 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Therese Berg 

Tina Lundgren 
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KS-18/00728 § 56 

 

Åtgärder vid skateparken 
 

Bakgrund  

Den nya Arenaparken som invigdes under hösten är för första året tillgänglig för 

allmänheten. Under våren 2018 har man redan kunna se att satsningen är mycket 

uppskattad av barn och ungdomar och att den utgör en naturlig mötesplats för 

spontana aktiviteter för målgruppen. Arenaparkens investeringsprojekt är for-

mellt avslutat. Viss eftermontering av redan inköpt utrustning kvarstår samt an-

läggning av gräsytor. 

Vid skateparken finns en kulle vars baksida ska täckas med gräs enligt plan. Re-

dan nu inser verksamheten att en gräsyta både kommer att försvåra och fördyra 

skötsel samt kommer att medföra att gräs och jord förs in på skatebanan i och 

med att man kommer att köra över kullen på baksidan (gräsytan) och sedan till-

baka igen. En bättre lösning vore att redan nu anlägga ytan med konstgräs eller 

annat material, alternativt sätta ett hinder som motverkar att man kan åka över på 

andra sidan. 

 

Ekonomi  

Kostnaden uppskattas till 200-250 tkr. Om anläggningen görs under sommaren 

2018 kan 50 tkr från redan upphandlad grästäckning användas. Nettokostnad blir 

därför 150-200 tkr.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Snarast under sommaren 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsäskande, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-06-05 § 151 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Åtgärder vid skateparken godkänns 

• Investeringsbudget beviljas med 200 000 kronor i tilläggsanslag.  

• 200 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1820, Åtgärder runt skatepark.  

• Till beslutsattestant utses Mats Skoogh med verksamhetschef kommunal ut-

veckling som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 350, Fritid. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Mats Skoogh 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren  
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 § 57 

 

Avslutning 

 

Då detta är mandatperiodens sista ordinarie sammanträde riktar kommunfull-

mäktiges ordförande Sam Venngren (S) sitt tack till samtliga ledamöter samt 

förklarar sammanträdet för avslutat. 


