
NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 1(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 29 november kl. 18:00-22:15 
 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. 

  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Ej tjänstgörande ersättare: Robert Nerdal (S), Bengt Söderberg (S), Stig 

Larsson (L), Lars Israelsson (S), Inna Gudeta (KD) §§ 58-94, Gunnar 

Broström (V) och Eva Almgren (C)  

 
 

Utses att justera Jeanette Berggren och Lars-Åke Holmgren         Paragrafer: 58-100 
 

Justeringens plats o tid kommunkontoret, tisdag den 6 november kl. 10:00       

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

  Ingela Lidström 

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

  Mikael Lindfors  §§ 58-66           Sam Venngren §§ 67-100 

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

 Jeanette Berggren                         Lars-Åke Holmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 
 

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2018-10-29 

Anslaget uppsatt  2018-11-06 Anslaget nedtages 2018-11-28 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

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

Ingela Lidström  
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LEDAMOT 
Ordinarie 

Tjänstgörande 
Ersättare 

Parti När- 
varo 

OMRÖSTNINGAR 

     §  72            §               §              § 
ja      nej    ja      nej     ja    nej     ja    nej 

Mikael Lindfors  S N X        

Jeanette Berggren  S N X        

Isak Frohm   S N X        

Anna Lidén  S N X        

Mattias Degerman  S N X        

Emma Lindfors  S N X        

Anders Björk  S N X        

Harrieth Sundström  S N X        

Magnus Eriksson  S N X        

Gun-Britt Jönsson  S N X        

Sam Venngren      S N X        

Astrid Nerdal  S N X        

Staffan Hjelte  S N X        

Linda Lidén  S N X        

Hans Klingstedt  V N X        

Lina Hjelte  V N X        

Robert Boström  C N  X       

Angelika Sejdner  C N  X       

Patrick Ström Bo-Martin Alm C N  X       

Håkan Jansson  KD N  X       

Lars-Åke Holmgren  KD N  X       

Lena Brännström  KD N  X       

Martina Eriksson §§ 58-94 Inna Gudeta §§ 95-100 KD N  X       

Sara Eriksson Per Selin KD N  X       

Linnea Lind  KD N  X       

Tesfa Gudeta  KD N  X       

Sofi Lind   KD N  X       

Jennie Norén Thorgren  L N  X       

Andreas Landin  L N  X       

Rickard Nilsson  L N  X       

Antal närvarande ledamöter   30 16 14       

Antal frånvarande ledamöter   -         
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  § 58 

 

Inledning och öppnande av sammanträdet 
 

Kommunfullmäktiges ålderspresident Mikael Lindfors (S) hälsar ledamöter, 

tjänstemän, media, åhörare och medarbetare med 25 års tjänst i kommunen 

välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma för öppnat.  

----- 
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 § 59 

 

Arbetsordning 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Arbetsordningen godkänns med följande förändring: 

 

Tillkommer 

- Revisionsrapport – utlåtande avseende delårsrapport 2018 

----- 
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KS-18/01142 § 60 

 
Val av kommunfullmäktiges valberedning  
 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 § 3 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• För tiden 2018-10-29--2022-10-31 utses följande personer till ordinarie 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning: 

 

Ordinarie 

Jeanette Berggren S Fromheden 11, 935 93 Norsjö 

Harrieth Sundström S Ängsvägen 9, 935 32 Norsjö 

Lena Brännström KD Krokvägen 18, 935 32 Norsjö 

 

Ersättare 

Staffan Hjelte S Villavägen 15, 935 92 Norsjö 

Anita Björk V Södra Svanheden 2, 936 93 Boliden 

Robert Boström C Båtfors 55, 936 92 Boliden 

 

Vid förfall för Jeanette Berggren inträder i första hand Staffan Hjelte och i 

andra hand Anita Björk. 

 

Vid förfall för Harrieth Sundström inträder i första hand Staffan Hjelte och i 

andra hand Anita Björk. 

 

Vid förfall för Lena Brännström inträder i första hand Robert Boström. 

----- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

Berörda ledamöter 

Jenny Lindberg 

Ingela Lidström 
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KS-18/01143 § 61 

 

Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 § 4 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För tiden fram till och med 2022-10-31 utses följande person till ordfö-

rande: 

 

Jeanette Berggren  S Fromheden 11, 935 93 Norsjö 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Jeanette Berggren 

Ingela Lidström 
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KS-18/01144 § 62 

 
Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 § 5  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För tiden fram till och med 2022-10-31 utses följande person till vice ord-

förande: 

 

Lena Brännström KD Krokvägen 18, 935 32 Norsjö 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Lena Brännström 

Ingela Lidström 
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 § 63  

 

Utdelning av förtjänstgåvor 
 

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för kommunfull-

mäktiges valberednings sammanträde samt utdelning av förtjänstgåvor till 

medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst. 

 

Kommunfullmäktiges ålderspresident Mikael Lindfors (S) framför kommu-

nens tack till följande medarbetare: 

 

Peder Gustafsson boendehandledare 

Kerstin Hällgren ekonomibiträde 

Birgitta Karlsson ekonomiassistent 

 

Jörgen Lindblom vaktmästare (ej närvarande) 

Monica Dahlberg undersköterska (ej närvarande) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Överläggningarna återupptas. 

----- 
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KS-18/01145 § 64 

 
Val av ordförande i kommunfullmäktige 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 14 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Som ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till 2022-10-14 ut-

ses: 

 

Sam Venngren S Bodberg 16, 935 91 Norsjö 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Sam Venngren 

Jenny Lindberg 

Ingela Lidström 
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KS-18/01147 § 65 

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

− Som förste vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till  

2022-10-14 utses: 

 

Lina Hjelte V Badhusgatan 5, 935 32 Norsjö 

 

Yrkanden 

Lars-Åke Holmgren (KD) föreslår Lena Brännström (KD) till förste vice ord-

förande i kommunfullmäktige. 

 

Robert Boström (C) yrkar bifall till Lars-Åke Holmgrens förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och Lars-Åke 

Holmgrens förslag och finner att kommunfullmäktiges beslutar enligt valbe-

redningens förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen genomförs som sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 

Utsedda justerare utgör kontrollanter vid valförrättningen. 

 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Lina Hjelte (V) får 16 röster och Lena Brännström (KD) får 14 röster. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 15 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Som förste vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden fram till  

2022-10-14 utses: 

 

      Lina Hjelte V Badhusgatan 5, 935 32 Norsjö 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Lina Hjelte 

Ingela Lidström 
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KS-18/01148 § 66 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
 

Valberedningen beslutade 2018-10-29 att överlämna ärendet till kommun-

fullmäktige utan eget yttrande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig för enskilda partiöverläggning-

ar samt fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överläggning-

arna. 

 

Yrkande 

Isak From (S) föreslår att ingen utses till andre vice ordförande i kommun-

fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 16 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För närvarande utses ingen person till andre vice ordförande i kommun-

fullmäktige. 

----- 
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KS-18/01149 § 67 

 

Val av kommunstyrelse 
 
Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 17 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Följande personer utses till ordinarie ledamöter och ersättare i kommun-

styrelsen för tiden 2019-01-01--2022-10-31. 

 

Ordinarie ledamöter 

Mikael Lindfors S Lönnvägen 19, 935 31 Norsjö 

Anna Lidén  S Storgatan 63, 935 32 Norsjö 

Magnus Eriksson S Finnäs 95, 935 92 Norsjö 

Linda Lidén  S Finnäs 83, 935 92 Norsjö 

Hans Klingstedt V Lidbränna 30, 935 93 Norsjö 

Lars-Åke Holmgren KD Åkervägen 11, 935 32 Norsjö 

Håkan Jansson KD Östra Högkulla 7, 935 93 Norsjö 

Robert Boström C Båtfors 55, 936 92 Boliden 

Andreas Landin L Pjäsörn 10, 935 91 Norsjö 

 

Ersättare 

Anders Björk S Risliden 203, 935 91 Norsjö 

Astrid Nerdal S Storvägen 7, 935 92 Norsjö 

Staffan Hjelte S Villavägen 15, 935 92 Norsjö 

Emma Lindfors S Kyrkvägen 15, 935 31 Norsjö 

Gunnar Broström V Södra Svanheden 2, 936 93 Boliden 

Sara Eriksson KD Skolgatan 18, 935 32 Norsjö 

Lena Brännström KD Krokvägen 18, 935 32 Norsjö 

Angelika Sejdner C Norsjövallen 3, 935 92 Norsjö 

Rickard Nilsson L Bastutjärn 61, 935 93 Norsjö 

 ----- 

 

 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

Berörda ledamöter 

Jenny Lindberg 

Ingela Lidström 
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KS-18/01150 § 68 

Val av ordförande i kommunstyrelsen 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 18 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För tiden 2019-01-01--2022-10-31 utses följande person till ordförande: 

 

Mikael Lindfors S Lönnvägen 19, 935 31 Norsjö 

----- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollet skickas till 

Mikael Lindfors 

Jenny Lindberg 

Ingela Lidström 
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KS-18/01151 § 69 

 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsen 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

− För tiden 2019-01-01-- 2022-10-31 utses följande person till vice ordfö-

rande: 

 

Hans Klingstedt V Lidbränna 30, 935 93 Norsjö 

 

Yrkande 

Håkan Jansson (KD) föreslår Lars-Åke Holmgren (KD) till vice ordförande i 

kommunstyrelsen. 

 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till valberedningens förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och Håkan Jans-

sons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedning-

ens förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen genomförs som sluten omröstning eftersom ärendet avser val. 

Utsedda justerare utgör kontrollanter vid valförrättningen. 

 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Hans Klingstedt (V) får 16 röster och Lars-Åke Holmgren (KD) får 14 röster. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 19 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• För tiden 2019-01-01-- 2022-10-31 utses följande person till vice ordfö-

rande: 

 

Hans Klingstedt V Lidbränna 30, 935 93 Norsjö 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Hans Klingstedt 

Ingela Lidström 
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KS-18/01152 § 70 

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunsty-
relse och nämnder m.m.  
 

Bakgrund 

I kommunallagens 6:e kapitel 17 § finns inskrivet att fullmäktige ska besluta 

om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 §  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla 

för de val av kommunstyrelse och nämnder m.m. som förrättas av kom-

munfullmäktige inför kommande mandatperiod. 

 

1. Vid förfall för ordinarie ledamot inträder i första hand vald personlig 

ersättare    

 

2. Vid förfall för personlig ersättare gäller följande turordning:   

 

Centerpartiet C, L, KD, S, V 

Kristdemokraterna KD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, KD, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, KD 

Vänsterpartiet V, S, L, C, KD 

 

  Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de blivit invalda. 

 

3. Ovanstående regler ska tillämpas, ifall det inte i lag, författning eller 

beslut sägs annat om ersättares inkallande till tjänstgöring. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Partiernas gruppledare 

Aina Sjölin Ekman 

Ingela Lidström 
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KS-18/01166 § 71 

 

Val av representanter i Region Västerbottens samverkansorgan 
Primärkommunala beredningen 
 

Bakgrund 

Västerbottens läns kommuner uppmanas att inkomma med förslag på ledamö-

ter till Region Västerbottens Primärkommunala beredning (PKB). 

 

PKB är ett samverkansorgan mellan regionkommunen och primärkommuner-

na inom området regional utveckling. Beredningen kommer att bestå av 30 

ledamöter från kommunerna där varje kommun har två (2) representanter. 

 

Region Västerbotten ser gärna att de två ledamöterna är ledande politiker och 

opposition. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-29 § 21 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Till representanter i Region Västerbottens samverkansorgan Primärkom-

munala beredningen utses Mikael Lindfors (S) och Lars-Åke Holmgren 

(KD) för tiden 2018-10-29--2022-12-31. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Region Västerbotten 

Mikael Lindfors 

Lars-Åke Holmgren 
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KS-18/00609 § 72 

 

Medborgarförslag – Simhallens öppettider 
 
Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att simhallens öppetti-

der bör ändras: 

 

- Måndagar vill man minska öppettiderna från 15.30-20.00 till 17.00-20.00. 

- Tisdagar och torsdagar vill man ändra öppettiderna från 16.30-20.00 till 

17.00-20.30. 

- Onsdagar vill man utöka öppna för allmänheten mellan 14.30-16.00 för 

att kompensera minskningen måndagar. 

 

Total öppettid för allmänheten blir oförändrad och simklubben kan ge simträ-

ning till de aktiva i de äldre simgrupperna mellan 16-17 år 2-3 ggr/vecka. 

 

Norsjö simklubb bildades 1973 med inriktning mot simträning och tävlings-

verksamhet. Klubben har med goda resultat skapat och fostrat duktiga sim-

mare både på riks- och länsnivå på 70- och 80-talet.  

 

På senare år har Norsjö simklubb en ny inriktning som bygger på vattenvana, 

simning med flera simsätt i olika steg och enstaka tävlingar varje år. 

 

Problem har nu uppstått när simklubben har ambitioner att utöka sina tider 

och verksamhet när det samtidigt finns krav på utökade öppettider från all-

mänheten och önskemål från barnfamiljer med tidiga öppettider före kl.17.00. 

 

Prioriteringsordning för bokning av simhallen är följande: 

 

1. Kommunala avgiftsfria simskolan 

2. Allmänhetenstider 

3. Föreningar 

4. Privata och företag 

 

Träningstider som bokades av Norsjö simklubb år 2017-2018 är följande: 

 

Tisdag kl. 15.30 -16.30 

Onsdag kl. 15.30 -18.00 

Torsdag kl. 15.30 -16.30, 19.30- 20.30 

Söndag kl. 13.00- 19.45 
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 § 72 forts. 

 

Det är positivt att simklubben har ambitioner på att utöka sin verksamhet.  

Lösningar går att genomföra om en nysatsning i klubben blir verklighet 

kommande säsong utan större påverka på allmänhetens tider. 

 

Förslag på extratider vid eventuell utökning av verksamheten som delvis   

kan nyttjas av äldre träningsgrupper som leder till maximalt nyttjande av  

simhallen. 

  

Måndagar  kl. 20.00 - 21.30  

Tisdagar kl. 19.45 - 21.30 

Onsdagar  kl. 18.00 - 19.00 

Torsdagar  kl. 20.30 - 21.30 

Fredagar  kl. 19.45 - 21.30 

Lördagar  kl. 15.00 - 21.30 

Söndagar  kl. 08.00 - 13.00 

 

När det gäller bokningar i simhallen av föreningar och övriga hyresgäster 

måste begränsningar övervägas så att inte allmänhetens tider minskar eller 

försämras. 

 

Att senarelägga allmänhetens tider innebär även minskade intäkter på grund 

av färre badgäster efter kl. 20.00 och ökade personalkostnader. Det blir även 

försämringar angående verksamhetsmålet att förbättra tider för barnfamiljer 

och innevånare utanför Norsjö tätort. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Medborgarförslaget avslås. Vid varje säsongs början förs dialog mellan 

föreningen och ansvarig tjänsteman för att hitta en optimal lösning för alla 

parter. 

 

Vid sammanträdet ger förslagställaren sitt yttrande i ärendet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sig för enskilda partiöverläggningar. 

 

Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överläggning-

arna. 

  

Yrkanden 

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar följande:  

Med tanke på problemen med sena tider för träningsgrupper upp till 16 år 

uppmanas serviceavdelningen att på nytt försöka hitta en bättre lösning för 

simklubben och därmed anses medborgarförslaget för besvarat. 

 

Mikael Lindfors (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. 
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  § 72 forts. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars-Åke 

Holmgrens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Propositionsordning 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag 

 

Omröstningsresultat 

Med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 115 

Besöksfrekvens, bilaga. 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 156 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Medborgarförslaget avslås. Vid varje säsongs början förs dialog mellan 

föreningen och ansvarig tjänsteman för att hitta en optimal lösning för alla 

parter. 

 

Mot beslutet reserverar sig samtliga KD-ledamöter till förmån för Lars-Åke 

Holmgrens förslag. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Mats Skogh 

Eleonore Hedman 

Fredrik Källströmer 
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KS-18/00888 § 73 

 

Riktlinjer för fördelning av fritids- och småhustomter 
 

Bakgrund 

Norsjö kommun äger ett antal byggklara tomter i såväl Norsjö samhälle som i 

olika byar. För närvarande finns i princip ingen efterfrågan på dessa tomter. 

Däremot finns ett mycket stort intresse för tomter som är belägna strandnära. 

Det pågår ett arbete för att om möjligt tillskapa fler strandnära tomter och på 

så sätt stimulera nyproduktionen i kommunen. 

 

Verksamhetschef för kommunal utveckling har delegation på försäljning av 

tomter upp till 100 000 kr. Det saknas dock antagna rutiner för vad som gäller 

vid försäljning av dessa tomter. Detta innebär att tomter kan säljas utan att 

köparna uppför någon byggnad på tomten – vilket inte är tanken även om ef-

terfrågan för närvarande är låg. Tomterna är planlagda, avstyckade och har 

färdiga anslutningsmöjligheter till VA-systemet, vilket historiskt har inneburit 

en investering för kommunen för att främja fritids- och småhusändamål. 

Det saknas även rutiner för hur turordning och annonsering av tillgängliga 

tomter ska hanteras. 

 

Ett förslag till riktlinjer för fördelning av fritids- och småhustomter har därför 

tagits fram där det framgår att köparen av en tomt måste söka bygglov för att 

uppföra en byggnad innan transaktionen kan genomföras. Texten ställer i nu-

läget inget krav på vilken typ av byggnad – det kan röra sig om ett hus, fri-

tidshus, garage eller annan typ av byggnad som kräver bygglov. Förslaget be-

skriver även hur annonsering och reservationer av tomter ska ske. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för fördelning av fritids- och småhustomter, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 112 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 165 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Riktlinjerna antas. 

----- 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Eleonore Hedman 

Elin Andersson 

Elin Nilsson 
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KS-18/00900 § 74 

 
Höjd investeringsgräns 
 
Bakgrund 

Kommunens investeringsgräns har under lång tid följt skattemässiga regler 

för korttidsinventarier som bland annat innebär att inventarier som har ett 

mindre värde är direkt avdragsgilla. Med mindre värde avses skattemässigt att 

anskaffningsvärdet, exklusive avdragsgill moms, understiger ½ prisbasbelopp 

enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). 

 

I kommunala sammanhang har begreppet ”mindre värde” ansetts utgöra en 

anskaffningsutgift som utgör mellan ⅓ till 1,0 prisbasbelopp, exklusive 

moms. Av de praxisundersökningar som Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) genomfört framgår dock att högre, i vissa fall väsentligt högre, belopp 

också tillämpas. 

 

Norsjö kommuns kriterier för att definiera en anläggningstillgång anges i do-

kumentet ”Hantering av investeringsbudget”, KS-17/00232. I dokumentet 

anges bland annat att treårig ekonomisk livslängd, naturliga samband och en 

investeringsutgift om minst ett halvt prisbasbelopp är kriterier för klassifice-

ring av en investering. 

 

I några fall har verksamheterna haft behov att snabbt införskaffa en specifik 

anläggningstillgång, men eftersom inköpet klassificeras som en investering 

och att citat: ”Bland verksamhetens driftskostnader får det inte ingå utgifter som 

uppenbart bör aktiveras som investering” behöver inköpet först godkännas som 

en investering av kommunfullmäktige. Hanteringstiden medför i vissa fall 

stagnering i verksamheten.  

 

För att underlätta inköp och driftverksamhet önskas att investeringsutgiften 

exklusive moms ändras från ½ till ett (1) prisbasbelopp. Verksamheterna 

uppmärksammas även på att en höjd investeringsnivå innebär noggrann pla-

nering för att inrymma högre utgifter i driftverksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Hantering av investeringsbudget, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 117 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 167 
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 § 74 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

− Beloppsgränsen för ”mindre värde” vid definiering av investeringar höjs 

till ett (1) prisbasbelopp. 

− Verksamheterna uppmärksammas på att en höjd investeringsnivå innebär 

noggrann planering för att inrymma högre utgifter i driftverksamheten. 

− Tidigare beslut med referens till ½ prisbasbelopp som investeringsnivå 

upphävs i och med detta beslut. 

 

Yrkande 

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar följande tillägg:  

Prisjämförelse ska alltid göras.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter 

ställer ordförande proposition på bifall till respektive avslag på tilläggsyrkan-

det och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Beloppsgränsen för ”mindre värde” vid definiering av investeringar höjs 

till ett (1) prisbasbelopp. 

• Verksamheterna uppmärksammas på att en höjd investeringsnivå innebär 

noggrann planering för att inrymma högre utgifter i driftverksamheten. 

• Prisjämförelse ska alltid göras. 

• Tidigare beslut med referens till ½ prisbasbelopp som investeringsnivå 

upphävs i och med detta beslut. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Tina Lundgren 

Siv Bäckström 

Eleonore Hedman 

Ulf Marklund 

Therese Berg  
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KS-18/00637 § 75 

 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s 
aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB 

 

Bakgrund 

Umeå Biotech Incubator AB är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation 

AB. Uminova Innovation AB ägs av 

- Umeå universitet Holding A (50,3 %) 

- SLU Holdning AB (8,46%) 

- Umeå Kommunföretag AB (25,16%) 

- Regionförbundet Västerbottens län (8,04%) 

- Västerbottens läns landsting (8,04%) 

 

Region Västerbottens förbundsstyrelse har föreslagit förbundsfullmäktige be-

sluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation 

AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040 kronor. 

 

Enligt förbundsordningen får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva 

fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlem-

marnas godkännande. 

 

Beslutsunderlag 

Aktieägaravtal, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 118 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 168 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Norsjö kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet 

från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bok-

fört värde av 8 040 kronor. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Region Västerbotten 
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KS-18/00877 § 76 

 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i Väs-
terbottens län 
 

Bakgrund  

Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns lands-

ting och Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbotten) samman-

förs. Organisationsförändringen innebär att den nya Regionen och kommu-

nerna behöver hitta nya former för att samverka då den formella samverkan 

som skett genom det gemensamma regionförbundet upphör. Ambitionen från 

regionen och kommunerna är att fortsätta med en nära samverkan kring reg-

ional utveckling och den struktur för mellankommunalt samarbete som fun-

nits inom Region Västerbotten. 

Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett särskilt 

uppdrag tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den primärkommunala 

delegationen vid Region Västerbotten har, på uppdrag av den politiska styr-

gruppen för förberedelsearbetet inför regionbildning, varit ansvariga för att 

bereda frågan om ny samverkansstruktur för kommunernas räkning. En viktig 

del i detta arbete var en remiss om kommunernas behov och syn på samver-

kan i framtiden som genomfördes under hösten 2017. Förslaget har tagits 

fram av en arbetsgrupp bestående av Region Västerbotten samt kommunche-

fer som företrädare för Region 10, Umeåregionen och Skellefteåregionen. 

Förslaget har diskuterats och utvecklats vid kommunchefsträffar, dialogmöten 

och konferenser. 
 

Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med Reg-

ionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en samverkansstruk-

tur för regionalt utvecklingsarbete från och med 2019. 

Samverkansstrukturen syfte är att skapa forum och beredningsstrukturer för 

en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. 

Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellan-

kommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska och tjänste-

personsbaserade forum och bygger på fyra samverkansområden. 

 

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Västerbot-

ten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs överens-

kommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att ett samverkans-

avtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

 
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar 

Norsjö kommun att anta Överenskommelse om samverkan för regional ut-

veckling med tillhörande samverkansavtal. Vidare önskas besked om beslut 

om överenskommelsen och samverkansavtalet till Region Västerbotten senast 

2018-12-05. 
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 § 76 forts. 

 

Ekonomi 

Kostnader för aktiva avtal utanför grundfinansieringen av samverkansavtalet 

för Norsjö kommun framgår av bilagan Norsjö kommun samverkansavtal för 

regional utveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019-2022, bilaga 

Samverkansavtal för regional utveckling mellan Region Västerbotten och 

Norsjö kommun, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 119 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 169 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Överenskommelse om samverkan för regional utveckling med tillhörande 

samverkansavtal antas. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Region Västerbotten 

Tina Lundgren 

Katarzyna Wikström 
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KS-18/00892 § 77 

 

Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbun-
det i Västerbottens län 
 
Bakgrund 

Riksdagen beslutade 2018-06-19 att Västerbottens läns landsting övertar det 

regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 2019-01-01. Bildandet 

av region innebär bland annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbun-

det i Västerbotten län och vissa uppgifter som hanteras av Länsstyrelsen förs 

samman i en gemensam organisation. I samband med detta upphör Region-

förbundet i Västerbottens län som organisation. Förbundsfullmäktige 2018-

06-30 § 34 fattade beslut om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten 

län. Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet 

Region Västerbotten från och med 2019-01-01) att överta Regionförbundet i 

Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag. 

 

Bolagets namn Ägarandel i % 

 

Västerbottens museum AB 40,0 

Skogsmuseet i Lycksele AB 49,0 

Norrlandsoperan AB 60,0 

Skellefteå museum AB 40,0 

Västerbottensteatern AB 60,0 

ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 

AC-Net Internservice AB 80,0 

AC-Net Externservice AB 76,0 

Norrbotniabanan AB 28,6 

Uminova Innovation AB 8,04 

Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 

AB Transitio 5,0 

 

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i särskild 

ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafiken i Väster-

botten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i Norr AB, samt Sam-

trafiken i Sverige AB. 

 

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att 

medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. Detta med 

grund i följande paragrafer:  

§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skul-

der i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet.  

§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avytt-

ras eller fördelas enligt principerna i § 23.  
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 § 77 forts. 

 

I enlighet med beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbun-

dets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per 2018-12-31 överförs 

till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen kring bolagen öns-

kas beslut fattas gällande bolagen.  

Regionförbundet i Västerbottens län innehar även medlemskap och deltar i 

flera olika typer av föreningar och nätverk. Förbundet kommer att begära ut-

träde ur föreningarna och Västerbottens läns landsting (under namnet Region 

Västerbotten från och med 2019-01-01) kommer att ansöka om medlemskap. 

För detta krävs inget beslut från medlemmarna. 
 

Föreningens – och nätverkets namn 

MittSkandia 

Coompanion Västerbottens län 

Kvarkenrådet 

Intresseföreningen Norrtåg 

LIKE (tidigare Les Rencontres) 

Assembly of European Regions (AER) 

Committee of Peripheral Maritime Regions (CPMR) 

Föreningen Samisk teater (Giron Sámi Teáhter) 

Föreningen Norden 

Rennäringsdelegationen 

Europaforum Norra Sverige 

Norrbotniabanegruppen 

 

Förbundsfullmäktige fattar beslut om överlåtelse 2018-11-29. Beslut från 

kommunfullmäktige ska inskickas till Regionförbundet i Västerbottens län 

senast 2018-10-24. Beslutet ska skickas både i word och pdf-format. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 120 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 170 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Regionförbundet i Västerbottens län godkänns att överlämna aktier i Väs-

terbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan 

AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företags-

partner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net Externservice AB, 

Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator 

AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför bildandet av reg-

ionkommun, i enlighet med tidigare fattat beslut om hantering av förbun-

dets tillgångar och skulder vid likvidation. 
----- 

 

Protokollet skickas till  

Regionförbundet 
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KS-18/00893 § 78 

 
Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen  
 

Bakgrund 

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att från och med 

2019-01-01 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om reg-

ionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639) och därmed även få bilda 

region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 2018. Länets 

samtliga kommuner har ställt sig positiv till denna förändring.  

 

Den 19 juni i år beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret 

från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting. Ansökan medför 

att Regionförbundet Västerbottens län avvecklas och att deras uppdrag inkor-

poreras i den blivande regionkommunen. En särskild fråga att hantera är or-

ganisationen av den regionala kollektivtrafiken. I Västerbottens län har lands-

tinget och kommunerna beslutat att Regionförbundet Västerbottens län ska 

vara regional kollektivtrafikmyndighet.  

 

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den reg-

ionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för utredning 

och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlemmar. Remissva-

ren har dock inte givit någon entydig bild över hur den framtida organisation-

en av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas.  

 

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommunerna 

ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida inte lands-

tinget och kommunerna kommer överens om att antingen landstinget eller 

kommunerna ska ha ansvaret. Eftersom regionförbundet upphör, medför det 

att landstinget och kommunerna behöver komma överens om en lösning för 

ansvarsfrågan från och med 2019-01-01.  

 

Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas diver-

gerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår föreslås be-

slutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndighetens verksam-

het lyfts in under regionkommunens ansvar under en övergångsperiod. 

Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska även gälla under över-

gångsperioden. Även avseende finansieringen med den kostnadsfördelning 

som används i dag.  

 

Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta fram 

en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollektivtra-

fikmyndigheten.  

 

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens förbundsfullmäktige 2018-11-

29.  
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  § 78 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 121 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 171 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län 

övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med 2019-01-

01 och under en övergångsperiod.  

• Regionförbundet Västerbottens läns ägaransvar i Länstrafiken i Västerbot-

ten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken i 

Sverige AB och Norrtåg AB godkänns att överlåtas till regionkommunen 

Region Västerbotten under en övergångsperiod.  

• Regionförbundets i Västerbottens län delägaransvar i AB Transitio god-

känns att överlåtas till regionkommunen Region Västerbotten under en 

övergångsperiod.  

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med regionkommunen ta 

fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till full-

mäktige med förslag till beslut.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Regionförbundet 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 30(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/00339 § 79 

 

Förändring av rutiner gällande medborgarförslag 
 
Bakgrund  

I dagsläget väcks alla inkomna medborgarförslag i kommunfullmäktige och 

beslutas även där. 

Den gällande kommunallagen tillåter enligt 5 kap 23§ att kommunfullmäktige 

kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har 

väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap 1§ KL. 

 

Norsjö kommun har således en möjlighet att föreslå till kommunfullmäktige 

en ändring som kan innebära att efter det att ärendet väckts i kommunfull-

mäktige, kan vissa ärenden delegeras för beslut i kommunstyrelsen.  Denna 

möjlighet innebär att en förändring i arbetsordning och instruktioner till möj-

liga förslagsställare, samt logistikhantering måste uppdateras. 

 

För Norsjö kommun föreslås följande process: 

- Medborgarförslag inkommer via etablerade kanaler men med en föränd-

rad beslutsordning. Möjlighet till e-tjänst (digitalt format) i framtida rutin-

förändringar kan aktualiseras senare.   

- Kommunfullmäktige delegerar beslutsfattningen gällande medborgarför-

slag till kommunstyrelsen. I särskilda fall kan medborgarförslaget skickas 

vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 

- Kommunfullmäktiges presidium får delegation att fördela inkomna för-

slag till vederbörande funktion inom kommunförvaltning som ska bereda 

underlag och svar i ärendet. 

- Målsättningen är att medborgarförslag ska beredas, behandlas och beslu-

tas i kommunstyrelsen inom sex (6) månader från datum det inkom till 

kommunförvaltningen. 

- Förslagsställarens närvaro möjliggörs i det kommunstyrelsesammanträde 

där förslaget ska behandlas och beslutas.  

- Närvaro kan innefatta via fysiskt möte, via telefon eller via video-

teknik.  

- Förslagsställaren ska indikera i förslaget att hen önskar närvara för 

att representera sitt förslag.   

- Kommunstyrelsens sammanträde blir således för den stund med-

borgarförslag behandlas ett öppet sammanträde för medborgarna.   

- Förslagsvis kan en fast tid etableras för behandling av medborgar-

förslag, som då tydligt kommuniceras till ledamöter och förslags-

ställaren. 

- Kommunstyrelsens beslut i medborgarförslag delges nästkommande 

kommunfullmäktige med målsättning inom 8 månader från det datum som 

förslaget kom in. 

- Information om medborgarförslag och ändring i hanteringsprocess bör 

kommuniceras tydligt till medborgarna. Etablerade kanaler samt via 

”Kommunbladet” förordas. 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 31(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 79 forts. 
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Ny process träder i kraft 2019-01-01 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-08-28 § 123 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 173 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunstyrelsen delegeras beslutanderätt i medborgarförslagsärenden. 

• Upprättat förslag till rutin gällande hantering av medborgarförslag som 

berör aktiviteter i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen god-

känns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kanslienheten 

Politiska partiers gruppledare 

Demokrati- och medborgarberedningen 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 32(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/00902 § 80 

 
Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2, 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 in-

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

och kommunens revisorer i avidentifierad form. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2018 kvartal 2 fanns 

det två SoL och fem LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader. 

 

LSS – Kontaktperson resursbrist, tre personer. 

LSS – Korttidsvistelse resursbrist, två personer. 

SoL – Boendestöd vilande, två personer. Uppehåll på egen begäran. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-08-27 § 55 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 174 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Rapporten godkänns. 

----- 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 33(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/00598 § 81 

 

Översyn av gemensam överförmyndarnämnd för Arjeplog, Malå, 
Norsjö och Skellefteås kommuner 
 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Verksamhetschef Ulf Marklund 

 

I samband med en revidering av reglementen för nämnder inom samhälls-

byggnadsfrågor 2016-05-17 beslutade kommunfullmäktige i Skellefteå kom-

mun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med övriga berörda 

kommuner, göra en översyn av den gemensamma överförmyndar-nämnden 

avseende organisation, ansvars- och budgetfrågor m.m. Bakgrunden var öns-

kemål från den gemensamma nämnden att en sådan översyn görs. 

 

Kommunledningskontoret i Skellefteå har gjort en översyn och då bland an-

nat gjort jämförelser med gemensamma överförmyndarnämnder i andra delar 

av landet. Jämförelserna visar på ett antal utvecklingsområden, bland annat 

avseende åtgärder för minskad sårbarhet, kompetensutveckling, erfarenhets-

utbyte m.m. 

 

Upplägget för den gemensamma överförmyndarnämndens i Skellefteå, Ar-

jeplog, Malå och Norsjö skiljer sig från andra samarbeten på området genom 

att det inte finns någon gemensam förvaltningsorganisation knuten till den. 

Den vanliga modellen är annars att det finns ett särskilt kansli eller motsva-

rande. I denna översyn föreslås inte att ett sådant kansli ska bildas men en re-

kommendation är ändå att en organisationsöversyn ska göras, där skapande av 

en sådan gemensam förvaltningsorganisation bör vara ett alternativ.  

 

Utifrån översynen har förslag till reviderat samverkansavtal och reviderat reg-

lemente för den gemensamma överförmyndarnämnden utarbetats. Förslag 

framgår av särskilda bilagor. Förslagen handlar i dagsläget främst om förtyd-

liganden. Utredningen rekommenderar att frågan om skapande av ett särskilt 

överförmyndarkansli/-kontor blir föremål för fortsatt prövning. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Från och med 2019-01-01 

 

Beslutsunderlag 

Översyn av Gemensam överförmyndarnämnd 2018-02-01, bilaga 

Skellefteå kommuns fullmäktigeprotokoll 2018-04-17, aktbilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-08-27 § 56 

Kommunstyrelsen 2018-09-11 § 175 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 34(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

  § 81 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Reviderat samverkansavtal och reglemente för gemensam överförmyn-

darnämnd innefattande Arjeplogs kommun, Malå kommun Norsjö kom-

mun och Skellefteå kommun fastställs och gäller fr.o.m 2019-01-01.  

• Beslutet gäller under förutsättning av motsvarande beslut i Arjeplog, Malå 

och Skellefteå kommuner.  

• Utredningsrapporten och dess förslag överlämnas i övrigt till den gemen-

samma överförmyndarnämnden för hantering. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Helen Ask 

Ulf Marklund 

Katarzyna Wikström 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 35(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01165 § 82 

 

Interpellation – Kommunkompassen 

 

Bakgrund 

Lars-Åke Holmgren (KD) har inlämnat en interpellation till kommunstyrel-

sens ordförande med frågor angående kommunens deltagande i SKL:s under-

sökning ”Kommunkompassen”. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2018-10-17, bilaga 

Svar på interpellation 2018-10-26, bilaga 

 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors (S) besvarar interpellationen. 

I övrigt sker debattinlägg vartefter interpellationen förklaras besvarad och 

överläggningen avslutad. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till  

Lars-Åke Holmgren 

Mikael Lindfors 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 36(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01029 § 83 

 

Begäran att få ingå i gemensam överförmyndarnämnd – Arvid-
sjaur kommun 

 

Beredande tjänsteperson: verksamhetschef Ulf Marklund 

 

Bakgrund 

Arvidsjaur kommun har lämnat en begäran om att få ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnd som idag Norsjö, Malå, Arjeplog och Skellefteå kom-

mun avtalat om.  

 

Lagstöd för gemensam nämnd finns i 9 kap. 19-36 §§ kommunallagen.  

 

Beslutsunderlag 

Gemensam överförmyndarnämnd 2018-09-11 § 61 

Tjänsteskrivelse, Skellefteå kommun 2018-08-30, bilaga 

Arvidsjaur kommun 2018-08-29 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 182 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Arvidsjaur kommuns begäran att få ingå i Skellefteå, Norsjö, Malå och 

Arjeplog kommuns gemensamma överförmyndarnämnd bifalls. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige i 

Arjeplog kommun 

Skellefteå kommun 

Malå kommun 

Arvidsjaur kommun 

 

 

 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 37(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01031 § 84 

 
Delårsrapport Norsjölägenheter AB perioden januari-augusti 2018 

 

Bakgrund 

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

styrelse och kommunfullmäktige. Norsjölägenheter AB är Norsjö kommuns 

enda bolag. Bolaget bedriver förvaltning, uthyrning av bostäder och lokaler.  

 

Ekonomi  

Delårsrapporten visar ett resultat efter finansiella poster på 1 429 tkr före 

bokslutsdispositioner och skatt. Nettoomsättningen för perioden blev  

14 837 tkr Soliditeten har ökat från 10,2 % till 11,3 %. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 183 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med au-

gusti 2018.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Tina Lundgren 

NLAB 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 38(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01032 § 85 

 

Delårsrapport Trepartens renhållningsnämnd 

 

Bakgrund 

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

styrelse och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Trepartens renhållningsnämnd 2018-10-15 § 12  

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 184 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med au-

gusti 2018.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Tina Lundgren 

Eleonore Hedman 

Trepartens renhållningsnämnd 

 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 39(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01033 § 86 

 

Delårsrapport för perioden januari-augusti 2018 – gemensam 
nämnd miljö/bygg 

 

Bakgrund 

Enligt fastställda rutiner i Malå kommun, som är värdkommun för den ge-

mensamma nämnden miljö och bygg, ska under året två delårsrapporter läm-

nas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 185 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättat delårsrapport godkänns för perioden januari till augusti.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Tina Lundgren 

Elin Nilsson 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 40(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01027 § 87 

 

Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2019   

 

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 

två affärsidkare som bedriver dagligvaruhandel utanför tätorten och många 

kommuninnevånare får därför svårt att tillgodose sin försörjning av dagligva-

ror och livsmedel. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd ska 

kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är till-

fredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållan-

den.  

Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsänd-

ningsstöd till butiker. I förordningen om stöd till kommersiell service framgår 

att kommunen har att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet 

av stöd kan bedömas. Inga ändringar är föreslagna. 

 

Beslutsunderlag 

Hemsändningsstöd, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 129 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 188 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Regler för hemsändningsstöd 2019 fastställs. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Ingrid Ejderud Nygren 

Beatriz Axelsson 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 41(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-17/00819 § 88 

 

Avslut av ärende ”Utbyggnad av Bastuträskterminalen” 
 

Bakgrund 

Under 2017 inleddes ett projekt för utbyggnad av Bastuträskterminalen i form 

av ytterligare beläggning och en förlängning av spår 20, det vill säga det 

första lastspåret på terminalen. 

 

Den planerade utbyggnaden omfattade: 

1. Beläggning av minst 1 500 kvm lastyta i anslutning till befintlig belägg-

ning. 

2. Förlängning av spår 20 med 180 meter inklusive flytt av intern vägslinga, 

flytt av mätplats för stockmätning samt överfart på östra terminalen i an-

slutning till yta 1. 

3. Schakt och fyll för standardökning av den s k östra terminalen. 

4. Beläggning av hela yta 1 (den första som togs i bruk), söder om spår 20. 

 

Ekonomi 

För projektet söktes finansiering från Regionala strukturfondsprogrammet för 

Övre Norrland samt Region Västerbotten. Kommunfullmäktige 2017-06-12 § 

58 beslutade medfinansiera projektet med 1 miljon kronor. 

Projekt som söker strukturfondsmedel kan inledas från den dag stödansökan 

inkommit. Kostnader upparbetas på egen risk fram till beslut men utgör då 

godkända kostnader i projektet om det beviljas. Kommunfullmäktiges finan-

sieringsbeslut omfattade därför även att projektet skulle inledas på egen risk i 

väntan på beslut. Om strukturfondsmedel inte skulle beviljas skulle projektet 

därefter avbrytas och kvarstående medel återföras till investeringsbudgeten. 

Under sensommaren 2017 utfördes beläggning enligt punkt 1 ovan. Beräknad 

kostnad 300 000 kronor. Faktisk kostnad 301 234 kronor. Struktur-

fondsmedel beviljades inte och projektet avbröts. Kvarvarande medel, 

698 766 kronor ska därför återföras och investeringsprojektet stängas. 

 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2018-10-02 § 131 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 189 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upparbetade kostnader för beläggning, 301 234 kronor, godkänns. 

• Kvarstående medel på I1714, 698 766 kronor, återförs till investerings-

budgeten. 

• Projekt I1714 avslutas. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman, Beatriz Axelsson, Tina Lundgren, Ingrid Ejderud Nygren  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 42(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01013 § 89 

 

Ny utbyggnad av Bastuträskterminalen samt beslutsattestant och 
ersättare 
 

Bakgrund 

Under 2017 aktualiserades en utbyggnad av Bastuträskterminalen. En del av 

projektet genomfördes. Därefter avbröts investeringsprojektet och frågan om 

fortsatt utbyggnad har varit vilande. 

 

Behovet av utbyggnad har åter aktualiserats i och med ny efterfrågan, nya 

krav och behov av att utveckla verksamheten på terminalen. Redan från 2019 

kommer befintligt spår att vara 60 meter för kort i förhållande till de tågläng-

der som då blir aktuella. Från 2020 är det nödvändigt att Bastuträsk-

terminalen är anpassad för tåglängder upp till 40 vagnar. Dagens tåg är 28 

vagnar. Med längre lastspår kan Bastuträskterminalen hantera fler sortiment, 

bättre hantera kundernas behov och fortsatt vara en konkurrenskraftig anlägg-

ning. 

 

Genom att aktualisera delar av det avslutade investeringsprojektet kan Bastu-

träskterminalen anpassas till de behov och nya förutsättningar som aviserats. 

Det gäller spårförlängning och anpassning av de ytor som omger spårförläng-

ningen. Dessa ytor är idag provisoriskt iordningställda. 

 

1. Förlängning av spår 20 med 180 meter inklusive flytt av intern vägslinga, 

flytt av mätplats för stockmätning samt överfart på Östra terminalen. 

2. Schakt och fyll för standardökning av den så kallade Östra terminalen,  

d v s de ytor som omger den ovan beskrivna spårförlängningen.  

 

Då utbyggnadsbehovet nyligen lyfts (2018-09-12) finns ännu inte några nya 

underlag för genomförande på detaljnivå, ej heller någon uppdaterad kost-

nadsberäkning. Förhandlingar med Terminalen i Bastuträsk AB kommer att 

ske efter den 24 september då bolaget kan återkomma med närmare upplys-

ningar om vilka anpassningar som måste ske och tidsram för dessa. Förhand-

lingar ska även ske angående arrende efter utbyggnad.  

 

Ekonomi 

Enligt de kalkyler som togs fram inför det nu avslutade projektet skulle kost-

naderna för ovan beskrivna åtgärder uppgå till 945 000 kronor. 

Finansiering föreslås ske genom att anslå 945 000 kronor varav 698 000 kro-

nor motsvarar återförda medel från avslutat investeringsprojekt I1714 samt ett 

tilläggsanslag om 247 000 kronor.  

 

Det finns inte möjlighet att ansöka om extern finansiering. 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 43(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 89 forts. 

 

Förhandlingar kommer att upptas med Terminalen i Bastuträsk AB efter den 

24 september om hur kommunens ökade kostnader i och med investerings-

projektet ska påföras arrendet för Bastuträskterminalen. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 

Beslut om finansiering bör fattas vid kommunfullmäktige i oktober 2018 för 

att projektet ska kunna förberedas så att genomförandet anpassas till de tids-

ramar som kundkrav kommer att medföra. Investeringen kan komma att på-

börjas redan under 2018 eller i början av 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Kartskiss över Bastuträskterminalen 2017-06-01, bilaga 

Kostnadsberäkning 2017-08-06, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 132 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 190 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Norsjö kommun genomför ovan beskrivna investering under förutsättning 

att överenskommelse om ökat arrende träffas med Terminalen i Bastu-

träsk AB. 

• Norsjö kommun finansierar investeringen med totalt 945 000 kronor. 

• Tilläggsbudget beviljas med 945 000 kronor. 

• 945 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel. 

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1821 ”Spårförlängning Bastuträskterminalen”. 

• Till beslutsattestant för I1821 utses Ingrid Ejderud Nygren med Eleonore 

Hedman som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 334, ”Kommunala gator och anläggningar”. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Eleonore Hedman 

Beatriz Axelsson 

Tina Lundgren 

Ingrid Ejderud Nygren 



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 44(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01079 § 90 

 
Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB 
 
Bakgrund 

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska verk-

samheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär 

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

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

borgensram. 

 

Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen. 

 

Kommunstyrelsen har 2012-11-27 fastställt ränte- och amorteringsvillkor. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 136 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 194 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Villkor för borgensavgift år 2019 fastställs till 0,34 % på upptagna lån i 

Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Tina Lundgren 

Norsjölägenheter AB 

 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 45(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01080 § 91 

 
Kommunal skattesats 2019 för Norsjö kommun 
 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfull-

mäktige före november månads utgång. På grund av att det i september förrät-

tades val i hela landet beslutades i juni 2018 en preliminär budget för näst-

kommande år medan en definitiv budget fastställs i oktober. De år som inte är 

valår beslutas definitiv budget för nästkommande år i juni månad. Skattesat-

sen bör fastställas när budgeten fastställs. Skattesatsen för 2019 föreslås fast-

ställas till oförändrat 23,40 procent per skattekrona. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 137 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 195 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Den primärkommunala skattesatsen för 2019 fastställs till oförändrat 

23,40 procent per skattekrona. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01001 § 92 

 
Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv  
 
Bakgrund 

Den som är förtroendevald eller anställd i Norsjös kommunkoncern, dvs. 

Norsjö kommun eller kommunalt bolag, arbetar på medborgarnas uppdrag 

och intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande vär-

den för all offentlig verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att verk-

samma i kommunkoncernen inte låter sig påverkas av ovidkommande öns-

kemål eller hänsyn i sitt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verk-

samhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. 

 

En anställd eller förtroendevald inom kommunkoncernen får aldrig missbruka 

sin ställning. Alla har ett ansvar mot uppdragsgivaren att bekämpa korrupt be-

teende var det än må förekomma. På så vis försvaras och stärks rättssam-

hället. Men vad är ett korrupt beteende? Var går gränsen för muta eller jäv? 

Lagen ger inte alltid tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och 

den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. 

Denna riktlinje utgör ett stöd för att såväl tydliggöra Norsjö kommuns håll-

ning och som tolkning av gällande lagstiftning. Riktlinjerna har vävt in Sveri-

ges kommuner och landstings (SKL) vägledning om mutor och jäv.  

 

Riktlinjerna är en vägledning till alla anställda och förtroendevalda i Norsjö 

kommun och kommunalt bolag. Den behandlar riskerna med att ta emot gå-

vor eller förmåner från personer eller organisationer som man har att göra 

med i tjänsten. Den visar hur den enskilde och arbetsgivaren kan resonera och 

agera om någon utsätts för ett tveksamt erbjudande eller om någon riskerar att 

hamna i en jävssituation. Vägledningen fungerar också som underlag för ar-

betsplatsdiskussioner. Kommunens grundhållning om nolltolerans är ett stöd 

för tydliggörande av en kultur som motverkar alla former av oegentligheter. 

Den offentliga förvaltningen spänner över skiftande områden och de anställda 

är verksamma under varierande förhållanden. Därför är vägledningen med 

nödvändighet allmänt hållen.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och jäv, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 139 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 196 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Riktlinjerna för att motverka mutor, korruption och jäv antas. 

----- 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström, Tina Lundgren, Siv Bäckström, Eleonore Hedman, Ulf 

Marklund, Therese Berg  
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01056 § 93 

  

Inköp av isolerad dricksvattensläpvagn 
 

Bakgrund 

Va-verksamheten har en skyldighet att förse abonnenter anslutna till den all-

männa VA-anläggningen med vatten även vid störningar så som vatten-läckor 

eller underhållsarbeten.  

Detta innebär ofta ett omfattande arbete med transport av vatten i dunk. Detta 

ofta samtidigt som vakthavande drifttekniker har fullt upp med att åtgärda 

störningen.  

Dunkar försvinner också löpande och det är svårt att kontrollera kvalitén på 

vattnet i ett stort antal återanvända dunkar. Det är inte heller alltid möjligt att 

öppna ett allmänt tappställe i området för störningen, speciellt under vintern 

när vattnet fryser. 

Verksamheten äskar därför om medel till inköp av en isolerad dricksvatten-

släpvagn för att underlätta hanteringen av tillfällig vattenförsörjning lokalt. 

 

Beslutsunderlag 

Specifikation – Dricksvattensläp sep 2018, bilaga 

Offert – Dricksvattensläp sep 2018, bilaga 

Investeringsblankett, bilaga 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 143 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 199 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Investeringsbudget beviljas med 93 100 kronor i tilläggsanslag.  

• 93 100 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.  

• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp. 

• Kostnaden påföres projekt I1822, ”Dricksvattensläp”.  

• Till beslutsattestant utses Elin Andersson med verksamhetschef kommunal 

utveckling som ersättare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Elin Andersson 

Eleonor Hedman 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01065 § 94 

 

Delårsrapport januari-augusti 2018 Norsjö kommun 

 

Bakgrund 

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

styrelse och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-10-01 § 76 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 135 

Delårsrapport, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 200 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Upprättad delårsrapport för tiden januari-augusti 2018 godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Katarzyna Wikström 

Tina Lundgren  
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_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-18/01135 § 95 

 

Anpassning av flyktingverksamheten - ensamkommande barn 
(EKB) 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun har sedan 2008 tagit emot ensamkommande asylsökande 

barn och ungdomar. Verksamheten har sedan dess varit med om olika om-

ställningar, då inströmningen av asylsökande till Sverige varit varierande. Se-

dan toppen 2015 har Norsjö kommun fått minska sina verksamheter för mot-

tagande av ensamkommande barn, då det är färre som söker asyl i Sverige.  

 

Under 2019 kommer även ersättningen för redan placerade ungdomar mins-

kas drastiskt då de flesta inskrivna ungdomarna uppnått en ålder där kommu-

nen ej längre får någon ersättning, dock har Norsjö kommun försörjningskrav 

för dessa ungdomar tills de fyller 21år. 

 

Verksamheten måste anpassas för att klara de kommande ansträngda budget-

förutsättningarna. 

 

Alternativ 1 utifrån bilagan (att behålla verksamheten) kan innebära ekono-

miska konsekvenser som i dagsläget kan vara svåra att förutse. Sannolikt be-

höver ytterligare medel förutom de redan uppgivna tillskjutas. Detta gör att 

alternativ 3 utifrån det nuvarande ekonomiska perspektivet kan ses som mest 

realistiskt utifrån framtida utmaningar. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Innan årsskiftet 2018/2019 

 

Verksamhetens förslag till beslut  

Verksamheten tar en riktning utifrån alternativ 1 eller alternativ 3 i bilagan.  

 

Yrkanden 

Mikael Lindfors (S) yrkar att ärendet återremitteras till utbildnings- och om-

sorgsutskottet för att ledamöterna ska ha en möjlighet att sätta sig in i ärendet 

samt invänta fördelningstalen för 2019 för länet. 

 

Robert Boström (C) bifallet att ärendet återremitteras med följande tillägg:  

- Hur ser beräkningarna ut om kommunen skulle räkna på 10-13 barn? 

- Vad händer om kommunen inte får ”nolla” år 2020? 

- Vad händer med anhöriginvandringen? Tar annan kommun över den 

också? 

- Ska kommunen flytta sina nuvarande ensamkommande barn till ny kom-

mun eller till stödboendet? 

- Hur påverkas EKB-ungdomarna mående av en flytt? 

- Vad är planen med byggnaderna? 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

 § 95 forts. 

 

- Om man flyttar EKB till stödboendet, hur tänker man då att barn ska bo 

med vuxna utan tillsyn nattetid? Hur förhindrar man att de inte blir utnytt-

jade eller utsatta? 

- Konsekvensanalys  

 

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

teras och finner att ärendet ska återremitteras enligt Mikael Lindfors och Ro-

bert Boströms yrkanden. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning, bilaga 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 203 

Kompletterande material, bilaga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Ärendet återremitteras till utbildnings- och omsorgsutskottet för att leda-

möterna ska ha en möjlighet att sätta sig in i ärendet samt invänta fördel-

ningstalen för 2019 för länet. Följande frågor ska besvaras: 

- Hur ser beräkningarna ut om kommunen skulle räkna på 10-13 barn? 

- Vad händer om kommunen inte får ”nolla” år 2020? 

- Vad händer med anhöriginvandringen? Tar annan kommun över den 

också? 

- Ska kommunen flytta sina nuvarande ensamkommande barn till ny 

kommun eller till stödboendet? 

- Hur påverkas EKB-ungdomarna mående av en flytt? 

- Vad är planen med byggnaderna? 

- Om man flyttar EKB till stödboendet, hur tänker man då att barn ska bo 

med vuxna utan tillsyn nattetid? Hur förhindrar man att de inte blir ut-

nyttjade eller utsatta? 

- Konsekvensanalys  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Hanna Lundin 

Ulf Marklund 
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KS-18/00617 § 96 

 

Årsbudget 2019 jämte plan för 2020-2021 
 
Bakgrund 

Årsbudget 2019 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetbered-

ningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen 

och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budget-

beredningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens 

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

ska kommunfullmäktige i junisammanträdet besluta om preliminära bud-

getramar. Definitiv budget beslutas av kommunfullmäktige i slutet av okto-

ber. 

 

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 utfall 

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 fast-

ställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrel-

sen ingår också i budgetförslaget. 

- Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. 

- Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kom-

munfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2019 fastställs. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade budgetra-

mar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2019. Detaljbudgeten ska däref-

ter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 52(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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 § 96 forts. 

- Budgetramar 2019 fastställs enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  1 519 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  

- Mandatstödet till politiska partier för år 2019 fastställs till 8 000 kro-

nor/mandat.  

- Partistödet för år 2019 fastställs till 25 000 kr/parti.  

- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. 

- Tillägg till dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” görs med 100 kronor 

för ersättning av erhållet säsongskort för motorvärmare samt med  

5 000 kronor per otillåten åverkan av kommunala anläggningar. Tillagda 

avgifter införs i dokumentet ”Taxor och avgifter 2019”. 

 

Övrigt 

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

slutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren 

2019. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2019 fastställs.  

 

Yrkanden 

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

med följande tillägg i dokumentet taxor och avgifter: 

− Avgift för otillåten användning av kommunens motorvärmare beslutas 

till 500 kronor per tillfälle. 

 

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

 

Lars-Åke Holmgren (KD) biträder Robert Boströms (C) förslag. 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Bost-

röms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsty-

relsens förslag. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på Mikael Lindfors (S) tilläggsyr-

kande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. 
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 § 96 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2019 och plan 2020-2021, bilaga  

Övriga budgethandlingar, bilaga 

Investeringar 2019, bilaga 

Taxor och avgifter 2019, bilaga 

Tillägg till Taxor och avgifter 2019, bilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-10-01 § 77 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 138 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 206 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänt 

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

ställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrel-

sen ingår också i budgetförslaget. 

- Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. 

- Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kom-

munfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2019 fastställs. 

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelade budgetra-

mar i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2019. Detaljbudgeten ska däref-

ter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Budgetramar 2019 fastställs enligt följande: 

- Kommunfullmäktige  1 519 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  

- Mandatstödet till politiska partier för år 2019 fastställs till 8 000 kro-

nor/mandat.  

- Partistödet för år 2019 fastställs till 25 000 kr/parti.  

- Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. 

- Tillägg till dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” görs med 100 kronor 

för ersättning av erhållet säsongskort för motorvärmare samt med  

5 000 kronor per otillåten åverkan av kommunala anläggningar.  

   



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 54(58) 
Kommunfullmäktige 2018-10-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

  § 96 forts. 

 

Avgift för otillåten användning av kommunens motorvärmare beslutas till 

500 kronor per tillfälle. Tillagda avgifter införs i dokumentet ”Taxor och 

avgifter 2019”. 

 

Övrigt 

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

slutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren 

2019. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och 

ekonomisk ansvarig för 2019 fastställs.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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KS-18/01010 § 97 

 
Sammanträdesdagar 2019 
 
Bakgrund 

Förslag till sammanträdesdagar för utbildning- och omsorgsutskottet, all-

männa utskottet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt demokrati- och 

medborgarberedning har upprättats enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-10-01 § 79 

Allmänna utskottet 2018-10-02 § 142 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 207 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och demokrati- och med-

borgarberedningen godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ingela Lidström  

Aina Sjölin Ekman  

Beredning kl. 

13.00. Ärenden 

inlämnas senast 2 

dagar innan. 

 

Tisdag 

Utbildnings- 

och omsorgs-

utskottet 

 

 

Måndag 

Allmänna 

utskottet 

 

 

 

 

Tisdag 

Demokrati & 

medborgar-

beredning 

 

 

Torsdag 

Kommun-

styrelsen 

 

 

 

 

Tisdag 

Kommun-

fullmäktige 

 

 

 

 

Måndag 

15 jan 28 jan  29 jan    12  feb    4 feb 

11 feb 25 feb 26 feb 21 feb 12 mar 26 mar 

26 mar   8 apr 9 apr  24 apr ons-

dag 
 

14 maj 27 maj 28 maj  2 maj 11 jun 24 jun  

      

20 aug 2 sep   3sep 29 aug 16 sep  

17 sep 30 sep   1 okt 24 okt 15 okt 28 okt 

29 okt 11 nov 12 nov  26 nov   9 dec 
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KS-18/01119 § 98 

 
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

 

Bakgrund 

Enligt Lagen (2013:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 

ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

 

Beslutsunderlag  

Årsredovisning, revisonsberättelse och granskning, aktbilaga. 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 212 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarfri-

het för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Samordningsförbundet 
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KS-18/01179 § 99 

 

Revisionsrapport – utlåtande avseende delårsrapport 2018 
 
Bakgrund 

Kommunens revisorer har bland annat till uppgift att pröva om kommunens 

räkenskaper är rättvisande och att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 

förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat 

om i årsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport samt utlåtande, bilaga 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige har tagit del av utlåtandet och lägger det till hand-

lingarna. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Tina Lundgren 
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 § 100 

 

Avslutning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) förklarar sammanträ-

det för avslutat. 

----- 

 

 


