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Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 09.30 – 15:50 
 

Beslutande Mikael Lindfors (S) 

 Astrid Nerdal (S) 

 Hans Klingstedt (V) 

 Lars-Åke Holmgren (KD) 

 Per Rud-Petersen (M) 

 

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

 Eleonore Hedman, kommunchef 

 Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Helene From, HR-chef (deltar via teams), §§ 135, 136 

 Caroline Renström, projektledare, § 136 

 Pernilla Hansson, projektledare, § 136 

 Ann-Louise Nyström Harnesk, arbetsmarknadshandläggare, § 140, 141 

 Beatriz Axelsson, Tillväxtchef, § 142 

 Beatrice Bergqvist, projektledare, § 155 

 Mari-Louise Skoogh, avdelningschef kultur, §§ 159, 169 

 Marko Lepistö, kanslichef, § 169-171 

 Elin Nilsson, miljö- och byggchef, § 177 
  

Utses att justera Lars-Åke Holmgren Paragrafer: 135-178 

 
 

Justeringens tid Fredag den 18 november 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………………. 

 Ingela Lidström, sekreterare 

 
 ………………………………………………………………………. 

 Mikael Lindfors, ordförande 

 
 ………………………………………………………………………. 

  Lars-Åke Holmgren, justerande 
 

BEVIS 
 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

 

Sammanträdesdag 2022-11-15   

 

Anslaget uppsatt  2022-11-18 Anslaget tas ned 2022-12-13 

 

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö 

 

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

Ingela Lidström  
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KS-22/01187 § 135  

 
Sjukfrånvaro 
 

Bakgrund 

Vid sammanträdet redovisas sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvaro, aktbilaga  
 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/01188 § 136 

 

Personalförsörjning 
 
Vid sammanträdet lämnas information om Heltidsresan och personalplane-

ringssystemet Multi Access. 

 
Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/01189 § 137 

 
Ekonomisk rapport 
 

Beredande tjänstepersoner: Eleonore Hedman och Elin Andersson 

 

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

verksamhetsområdet kommunledningskontor samt för verksamhetsområdet 

kommunal utveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska rapporter, aktbilaga 

 
Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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 § 138 

 

Ajournering av sammanträdet 
 

Allmänna utskottets beslut 

• Sammanträdet ajourneras i en timme för lunch. 

 

Efter ajourneringen beslutar allmänna utskottet att återuppta överläggning-

arna. 

----- 
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KS-22/00307 § 139 

 

Medfinansiering av NIDS 2023-2025 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mats Skogh  

 

Föreningen Norsjöidrotten i samverkan, NIDS, har inkommit med en skri-

velse där det önskas verksamhetsbidrag med 900 tkr under perioden 2023 – 

2025 (3 år). Av skrivningen framgår att NIDS erbjuder sig att fortsätta att in-

neha ett övergripande ansvar för ett fortsatt arbete med att stärka föreningar-

nas möjligheter till att bibehålla och utveckla sina verksamheter. För att ut-

föra detta behövs en verksamhetsledare med 50 % anställning samt en lokal. 

 

Ekonomi  

NIDS söker medfinansiering till sin verksamhet med 300 tkr årligen under tre 

år: Totalt 900 000 kr. NIDS kommer att medverka till finansieringen i form 

av ideella arbetsinsatser. Enligt tidigare ansökningar föreslår NIDS en höj-

ning av bidraget med 50 000 kr årligen under perioden 2023-2025. 

 

Yttrande 

Föreningslivet i kommunen är av mycket stor vikt och bidrar till kommunens 

attraktivitet och till innevånarnas välbefinnande och hälsa. Norsjö kommun är 

behjälplig av att det finns en paraplyorganisation i kommunen som represen-

terar föreningslivet i driftsfrågor och i det utvecklingsarbete som kommunen 

vill bedriva. Eftersom permanent finansiering till NIDS ej beviljades i den or-

dinarie budgetprocessen för 2023 presenteras ansökan från NIDS här i separat 

ärende. Ansökan omfattar finansiering för tre år så som tidigare ansökan. Då 

detta riskerat ha en inverkan på budgetprioriteringar för 2024 och 2025 anser 

verksamheten det svårt att bevilja annat än årliga anslag utanför den ordinarie 

budgetprocessen.  

 

Från kommunens sida är det även önskvärt att denna paraplyorganisation fö-

reträder så många som möjligt av de föreningar som kan söka medlemskap i 

NIDS (föreningens verksamhet främjar eller består av sport, rekreation, ar-

rangemang och/eller evenemang) och att NIDS medlemsnytta kommer dem 

till godo. Fritid & Service önskar därför att en fortsatt medfinansiering även 

innefattar specifika åtaganden från NIDS samt en årlig återrapportering av 

dessa (lämpligen i slutet av varje år) såsom:  

 

- NIDS fortsätter att initiera och arrangera föreningsträffar dit före-

trädare för kommunen bjuds två ggr/år. NIDS ansvarar för dagord-

ning och minnesanteckningar på dessa träffar.  
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  § 139 forts. 

 

- NIDS initierar och arrangerar en träff per år för icke medlemsför-

eningar, lyssna in föreningens tankar och behov och informera om 

NIDS insatsmöjligheter till föreningarna om de går med som med-

lem i NIDS.  

 

- NIDS avlägger årligen ett besök hos varje medlemsförening, samt 

övriga föreningar, som bedriver en aktiv barn- och ungdomsverk-

samhet i Norsjö kommun för att lyssna in föreningens tankar och 

behov och informera om NIDS insatsmöjligheter till föreningarna. 

 

- NIDS ska vara ett stöd till föreningslivet och vara behjälplig vid 

behov att ex. hjälpa till att söka projektmedel  

 

- NIDS fortsätter att medverka i kommunens utvecklingsarbete inom 

fokusområdet ”en rik och attraktivt fritid”. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från NIDS, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun ställer sig positiv till att medfinansiera NIDS år 2023 

med ovan nämnda åtaganden.  

• Medfinansiering för år 2023 beviljas med 300 000 kronor. 

• 300 000 kronor omdisponeras från kst 1105, Ks förfogande.  

• Kostnaden påföres kostnadsställe 3061, Föreningsstöd med konto 4539, 

Övriga bidrag och motpart 50, Föreningar och stiftelser.  

----- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

NIDS 

Mats Skogh  

Elin Andersson  

Tina Lundgren 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-11-15 8 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\221115.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/01097 § 140 

  

Utvärdering Ferie 2022 
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ann-Louise Nyström Harnesk 

  

Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i kommu-

nen en meningsfull sysselsättning under några sommarveckor. Insatsen ger 

ungdomarna även en första värdefull erfarenhet av arbetslivet. Dessutom ges 

arbetsgivarna möjlighet att skapa en första kontakt med den framtida arbets-

kraften. 

Målgruppen för sommarens feriearbete var ungdomar bosatta i kommunen som 

våren 2022 gått ut årskurs 9 samt de som gått ut gymnasiet årskurs 1 och 2 men 

som ännu inte fyllt 18 år. Ferieverksamheten pågick mellan veckorna 25–32, 

uppdelade på fyra perioder à två veckor vardera.  

 

Ferieplatser sommaren 2022 

Totalt var det anmälda 36 ferieplatser (21 kommunala och 15 föreningsplatser) 

inför sommaren. 42 ungdomar sökte och 25 blev erbjuden ferieplats varav 22 

tackade ja med könsfördelningen 14 flickor och 8 pojkar. Av de ungdomar som 

tackade nej till feriepraktik hade 11stycken i stället tackat ja till en plats på 

UngDrive som är en företagsskola där ungdomarna får testa att starta eget före-

tag. Övriga som tackade nej till sin ferieplats uppgav i utvärderingen att de 

hade valt annat arbete före feriepraktik då annat arbete gav högre lön samt 

längre arbetsperiod.  

Vid fördelningen av ferieplatser prioriterades ungdomarna efter ålder. Ju yngre 

desto mer prioriterad att få så nära sitt förstahandsval i både period och önskad 

plats som möjligt. Kunde inte denna prioriteringsordning avgöra vem som 

skulle erbjudas platsen användes lottning. Årets feriebudget gav utrymme för 

25 ferieplatser och kostnadsstället belastades med den högre sociala avgiften på 

39,25% i stället för den lägre 10,21% som är för ungdomar under 18 år.  

 

Slutligen fördelades ungdomarna på arbetsplatser/verksamheter enligt följande:  

1. Vård/omsorg samt Tillväxtavdelningen = inga sökande  

2. Barnomsorg och Bibliotek = 2 placeringar 

3. Teknisk verksamhet = 8 placeringar. 

5. Föreningar = 12 placeringar. 

 

Utvärdering  

Under sommaren har ferieförmedlingen besökt en del av arbetsplatserna som 

har tagit emot ferieungdomar. Vid besöken som genomfördes var både ungdo-

marna och handledarna nöjda med sommarens ferie.  
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 § 140 forts. 

 

Enligt budget kunde vi erbjuda 25 ungdomar feriepraktik denna sommar. Av 42 

sökande och med en budget av 25 platser tackade 22 ungdomar ja till en plats. 

Ferieförmedlingen upplever att det är något svårt att få platser bland både före-

ningar och kommunal verksamhet. En av orsakerna är att det är svårigheter att 

anordna handledaskapet under ferieperioderna.            

 

Slutsats 

Utifrån de arbetsplatsbesök och de kommentarer ungdomarna lämnat har som-

marens feriepraktik varit en positiv upplevelse för de flesta samt att ungdo-

marna har fått en positiv bild av sommarens ferie.   

 

Ekonomi   

Ferieungdomarna har i snitt arbetat 6 h/dag. Under period 1 uppgick den totala 

arbetstiden till max 54 timmar (midsommarafton var arbetsfri). 

 

 
Lön 2022 

 

• 60: -/h på samtliga platser 

• Ingen Ob-ersättning betalas ut (Inget arbete efter klockan 19.00 på 

vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton). 

 

Timlönen är inklusive semesterersättning.  

 

Sammanställning kostnad för kst: 1140  

  2021 
 

  2022  
Summa lön 66 840 kr 70 500  

Summa lön inkl. PO (2022) 93 676 kr 98 171 

Antal ferieungdomar (kst 1140) 20 22 

Snittkostnad/ferieungdom 4683 kr 4462 kr 

 

Period 1 Period2 Period 3 Period 4 

Vecka 25-26 Vecka 27-28 Vecka 29-30 Vecka 31-32 
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 § 140 forts. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

2022 

  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Utvärdering av feriepraktik 2022 godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Elin Andersson 

Ann-Louise Nyström Harnesk 
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KS-22/01098 § 141 

  

Fastställande av ferielön 2023 
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ann-Louise Nyström Harnesk 

  

Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i Norsjö 

en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Även för att ungdo-

marna ska ges tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från arbets-

livet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första kontakt 

med framtida arbetskraft. Som ett alternativ till feriepraktik kommer kommu-

nen kunna erbjuda möjlighet att driva sommarföretag. 2022 års feriepraktiklö-

ner var 60 kr/timme inom samtliga kommunala verksamheter och förenings-

platser. 

42 ungdomar hade sökt feriepraktik, av dessa erbjöds 25 en plats (av totalt 36 

anmälda feriepraktikplatser). 22 tackade ja till sin plats. Alla ungdomar som 

sökte feriepraktik 2022 fick den plats de önskade. Ingen blev nekad en plats. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

2023 

 

Verksamhetens förslag till beslut  

- Förslag till en oförändrad ferielön 2023  

- 60:-/h lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser.  

- Ingen Ob-ersättning betalas ut (Inget arbete efter klockan 19.00 på varda-

gar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton). 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• 65:-/h lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser.  

• Ingen Ob-ersättning betalas ut (Inget arbete efter klockan 19.00 på varda-

gar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton). 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Elin Andersson 

Tina Lundgren 

Ann-Louise Nyström Harnesk 

Helene From 
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KS-22/01060 § 142 

 

Utvärdering av näringslivsstrategin 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson 

 

Syftet med näringslivsstrategin är att lägga fast en för kommunens nämnd och 

bolag gemensam strategi för arbetet med näringslivsfrågor. Näringslivsstrate-

gin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva före-

tag i Norsjöbygden och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. 

Strategin ska också bidra till kommunens mål om ökade skatteintäkter och 

fler jobb i Norsjöbygden och att nå visionen Världens bästa vardag.  

 

Näringslivsstrategin är övergripande och anger verksamhetsinriktning för pe-

rioden 2020 – 2026.  

 

Strategin ska vara vägledande och fungera som ett strategiskt verktyg för att 

näringslivsarbetet ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I 

strategin ingår ett övergripande mål som ska uppnås 2022. Då sker avstäm-

ning och eventuella revideringar för återstående strategiperiod. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Näringslivsstrategi 2020- 2026 

 

Beslutsunderlag 

Utvärdering och resultat 2022-10-24, bilaga 

Näringslivsstrategi 2020-2026, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Utvärderingen godkänns. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Beatriz Axelsson 

Ingrid Ejderud Nygren 

 
  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-11-15 13 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\221115.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/01061 § 143 

 

Projekt Relocate to Västerbotten 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson 

 

Region Västerbotten en plats för gröna investeringar. Skellefteå är först ut i 

en snabb grön omställning. Regionens kommuner i inlandet står inför samma 

snabba gröna omställning utifrån sin storlek med näringsliv som växer. Väs-

terbotten har landets lägsta arbetslöshet i Norsjö ligger den på 4,5%. Vi behö-

ver bli fler för att klara kompetensförsörjningen i privat och offentlig sektor. 

Region Västerbotten har skickat i en ansökan till Europeiska socialfonden för 

att utveckla metoder, identifiera hinder för ökad inflyttning från Europeiska 

länder till Västerbotten. Medverkande kommuner i projektet är, Skellefteå, 

Norsjö, Lycksele och Vilhelmina. 

 

Mål:  

• Etablerat och spridit en modell och struktur för ökad arbetsmarknads-

mobilitet inom EU  

• Stärkt kunskap av att jobba medarbetsmarknadsmobilitet inom EU 

• Ökad kännedom inom EU om Västerbottensarbetsmarknadsutveckl-

ing  

• 20 personer i en testgrupp har deltagit i projektet varav minst 50 pro-

cent kvinnor  

Delmål:  

• Individerna har fått ökad kunskap och närmat sig arbetsmarknaden 

genom deltagande i programmet  

• Kommuner, näringslivet, arbetsgivare och organisationer har hittat 

fler samarbeten och fått fler rekryteringsvägar av kompetens utanför 

regionen och landet  

• Identifierat hinder för individen och organisationen i lagar, regler och 

trögheter för att arbetsmarknadsmobiliteten ska öka  

• Spridit metoden i flera nätverk och länder  

• Utveckla rekrytering via EURES från tredjeland 

Målgrupp 

• Den primära målgruppen i Relocate to Västerbotten är arbetssökande 

inom Sverige och EU  

• Den sekundära målgruppen är kommuner, näringslivet, arbetsgivare, 

myndigheter, organisationer och föreningar som tillsammans behöver 

nya innovativa samarbetsformer för att attrahera kompetens till Väs-

terbotten 
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 § 143 forts. 

 

Aktiviteter 

Individ - Uppsökandeinformationsinsatser • Digital kommunikation och 

kampanjer • Samarbete med aktörer som möter målgruppen • Urval och 

matchning  

Arbetsgivare och Näringsliv - Rekrytera via EURES, internationella mäs-

sor, Bidra till nya samarbeten och rekryteringsvägar 

 

Projektperiod:  

Projekttid på 18 månader (221231 – 240630) 

 

Tillväxtavdelningens yttrande 

Norsjö kommun bedriver i dagsläget Leader Skellefteå älvdals projektet 

Multination Norsjö med goda resultat på inflyttning till kommunen från andra 

länder. Projektet har till stora delar arbetat med liknande metoder som Re-

locate to Västerbotten avser att göra. Multination Norsjö avslutas vid årsskif-

tet och tillväxtavdelningen ser ett stort behov av att fortsätta arbeta med in-

flyttningsfrågor. Norsjö kommun kommer även att kunna bidra med kompe-

tens och erfarenheter från Multination Norsjö till Relocate to Västerbotten 

projektet.  

 

Ekonomi  

Total budget: 7 312 872 kr  

95 % medfinansiering från ESF  

5 % regionala utvecklingsmedel 

25% tjänst finansieras i deltagande kommuner genom projektet. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

20221231–240630   

 

Allmänna utskottets beslut 

• Allmänna utskottet ställer sig positiv till projektet 

• Tillväxtavdelningen får i uppdrag att avsätta en tjänst på 25 % under pro-

jektperioden. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Martine Westerlund 

Region Västerbotten Simon Marklund 
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KS-22/01109 § 144 

  

Information - Slutrapport förstudien Next Step för internationell 
växtkraft    
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson:  Beatriz Axelsson 

 

Norsjö kommun har medfinansierat projektet förstudien Next step med 

 30 000 kronor under perioden 2022-02-01 – 2022-10-28. Projektägare Gold 

of Lapland. 

 

I förstudien ville man bland annat titta på vilka förändringar som Coro-

napandemin har gett upphov till och hur utbud och produkter kan anpassas för 

att bidra till hållbarhetsmålen. Utifrån dessa perspektiv vill man analysera bil-

den av hur besöksnäringsföretagen bör utforma framtida hållbara satsningar 

på exportmarknaden. Inom ramen för förstudien vill man även bygga ny kun-

skap, både från ledande konkurrenter och ledande researrangörer.  

 

Förstudien har vänt sig till 1. Besöksnäringsföretag inom Gold of Lapland 

inom det geografiska området Västerbottens inland. 2. Alla kommuner där 

dessa företag finns 3. Region Västerbotten 

 

Under förstudien har kunskaper inhämtats inom: 

1. Hållbar utveckling av besöksnäringen i Västerbotten 

2. Beteendeförändringar hos resenärerna 

3. Ökade omkostnader 

4. Hållbara transporter 

5. Kompetensflykt- och kompetensförsörjning 

6. Hållbar produktutveckling och utbud 

7. Fler målgrupper att arbeta för 

8. Marknadsföring som berör - och skapar affärer 

9. Investeringar, investerare & affärsutveckling 

 

Önskvärt från Gold of Laplands del är att ett kommande  

genomförandeprojekt, bland annat, kan arbeta med  

följande aktiviteter:  

 

Kunskap 

Nulägesanalys: 

Inventering av tillgängliga logianläggningar  

Inventering av tillgängliga besöksmål 

Inventering av tillgängliga aktivitetsföretag 

Inventering av tillgängliga naturreservat/naturområden i länet 
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Ta fram en översikt på vilka hinder och åtgärder som kan  

finnas, fördelat på: 

- Lätt att anpassa/åtgärda 

- Moderat att anpassa/åtgärda 

- Omfattande att anpassa/åtgärda  

 

Kartläggning av möjliga finansiärer till anpassningar/åtgärder  

för besöksnäringsföretag. 

Benchmarkingresor för att lära oss hur andra har gjort. 

 

Synlighet 

Att arbeta för att de företag och besöksmål som är anpassade synliggörs och 

matchas samman med researrangörer som specialiserat sig på tillgänglighets-

resor. 

Teckna avtal med Tillgänglighetsdatabasen som finns på svenska, engelska, 

tyska, spanska och finska för att  

synliggöra företag som erbjuder universell besöksnäring.  

 

Fler och bättre måltidsupplevelser 

Trots de fina råvarorna som Västerbottens marker levererar är måltidsupple-

velser inom besöksnäringen  

något som är underutvecklat i länet, framför allt i inlandet. Det finns en stor 

internationell marknad att nå  

när det gäller måltidsupplevelser men för att kunna erbjuda denna målgrupp 

upplevelser i länet behöver  

det arbetas fram fler och bättre måltidsupplevelser.  

 

Digitala nomader 

Att arbeta för att Västerbotten Sweden kan utmärka sig som en spännande 

destination att bo i, och uppleva, för en kortare eller längre period, samtidigt 

som individen utför sitt jobb mot andra länder.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projekttid 220201 - 221028 

  

Beslutsunderlag  

Slutrapport Next Step, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut   

• Informationen noteras. 

-----  
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KS-22/01145 § 145 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2257, Samhälls-
planering 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson 

 

År 2019 krävde revisorerna att återstående erhållna medel från Tillväxt-

verket skulle intäktsföras på grund av kontantprincipen. Detta medförde 

att 2019 års resultat påverkades positivt med 2 148 tkr för ej förbrukade 

medel. Sedan dess har det i årliga politiska besluts tillåtits att redovisa 

underskott för återstående ej förbrukade medel i projektet. År 2022 

återstår det 1 666 tkr i ej förbrukade medel. 

 

Från Tillväxtverket kommer kommunen att erhålla 1 760 tkr åren 2022-

2024. Dessa medel har en annan projektplan än de tidigare medlen som 

innebär att ej förbrukade medel får överföras till efterföljande år om 

projektplan finns. Ej förbrukade medel under projekttiden har återbetal-

ningskrav år 2025. 

 

För att kunna skilja på tidigare års projektmedel mot de från och med 

2022 behöver det tillskapas ett nytt projekt i kommunen. Det nya pro-

jektet kommer att hantera tidigare års överskott, vilket innebär att pro-

jektet kommer att redovisa underskott tills dess att kvarvarande medel 

på 1 666 tkr är upparbetade. 

 

Nytt projekt som behöver beslut om projektnummer är P2257, Sam-

hällsplanering.   

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Från år 2022. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Till attestant för projekt P2257, Samhällsplanering, utses Elin An-

dersson, med Eleonore Hedman som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 310, Näringsliv och samhälle. 

• Projektet beslutas redovisa underskott till dess att erhållna och kvar-

varande 1 666 tkr upparbetats. 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren, Elin Andersson  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-11-15 18 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\221115.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/01099 § 146 

  

Medverkan i projekt Träbransch Norr 
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson:  Beatriz Axelsson 

 

Träbransch Norr är ett utvecklingsbolag för träindustrin i Västerbotten. Ägare 

är Västerbottens träföretag och uppdraget är att initiera projekt och aktiviteter 

som utvecklar industrin i länet. I Norsjö kommun finns 5 företag i utveckl-

ingsbolaget, Swedlist, Böle snickerifabrik, Drömtrappor, WJ snickerier, Lun-

dqvist såg och hyvleri 

 

Träbransch Norr söker finansiering för projekt Träföretagen i hållbarhetsut-

veckling under åren 2023 – 2025, så att träföretagen i regionen kan vidareut-

veckla sig med målet att;  

Öka hållbarhetsutveckling i träindustrins företag så att det bidrar till en 

framtid på landsbygden i regionen.  

 

Projektet stödjer och vidareutvecklar företagen inför framtiden. 

Projektets övergripande, långsiktiga mål är att bidra till den gröna omställ-

ningen genom att snabba upp arbetet med nya hållbara innovationer, att för-

bättra det gemensamma innovationsklimatet, att bidra till att regionen attrahe-

rar talanger och etableringar, att antalet samarbete business to business ökar 

inom och utanför regionen samt att branschens attraktionskraft ökar. 

 

Syfte 

Att vidareutveckla hållbarhet i träföretagen så stärks konkurrenskraft och till-

växt på landsbygden.  

Öka kunskap och värde om hållbarhetsperspektiven, öka tillväxten, erbjuder 

att ny och befintlig personal behålls på orten. 

 

Effekt  

Ökad träförädling, ökad användning av modifierat trämaterialutveckling, 

ökad innovation, ökad digital transformation och nya digitala lösningar. 

Utvecklar hållbara (cirkulära) affärsmodeller 

Vidareutveckla digitala utbildningsmöjligheter för både kompetensutveckling 

och kompetensförsörjning på orten. 

 

Ekonomi   

Projektets totala kostnad uppgår till 3 498 000 kronor. Finansiering söks en-

ligt nedan (totalbelopp): 
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 § 146 forts. 

 

Region Västerbotten 499 000 kr 

Skellefteå kommun  900 000 kr 

Vindelns kommun 300 000 kr 

Lycksele kommun 300 000 kr 

Umeå kommun 300 000 kr 

Norsjö kommun 300 000 kr 

TMF 900 000 kr 

 
Sökt kontant finansiering  

 2023 2024 2025 Totalt 

Norsjö kn 100 000 100 000 100 000 300 000 

     

Tillgängligt för medfinansiering av projektet 

 2023 2024 2025 Totalt 

1901 214 879 159 655 157 776 532 310 

Bygdemed-

lens närings-

livs-främjande 

del 

37 662 189 887 201 137 328 686 

 252 541 349 542 358 913 960 996 

 

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

spektive ram för bygdemedel. I angivna belopp har inte hänsyn tagits till 

andra samtidigt inneliggande ansökningar som är aktuella för beslut. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projekttid 2023 – 2025 

  

Yttrande 

Projektet är väl förankrat och utgår från företagens behov.  

Projektet ligger i linje med övergripande inriktning för Norsjö kommuns 

medfinansiering av projekt, hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, ekono-

misk och social hållbarhet) men svarar inte i detalj mot de kriterier som satts 

upp.  

Det svarar däremot mycket väl mot de prioriteringar som scenarioanalysen 

pekar på. Genomförandet av projektet kommer i hög grad ske i Norsjöbygden 

och projektresultat kommer tydligt implementeras i lokala företag och deras 

samverkan. Tillväxtavdelningen förordar att Norsjö kommun medverkar i 

projektet. 
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 § 146 forts. 

 

Beslutsunderlag  

Projektansökan, bilaga 

  

Allmänna utskottets beslut 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet. 

• Medfinansiering sker med 100 000 kr årligen under 2023 – 2025. 

• Medfinansiering sker med budget kst 1901 för 2023 och med bygdemed-

lens näringslivsfrämjande del för 2024 – 2025. 

• Kostnader påföres P0812. 

----- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Träbransch Norr 

Elin Andersson 

Ingrid Ejderud Nygren 

Tina Lundgren 
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KS-22/01100 § 147 

  

Medverkan i projekt vid T2 College 
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Trä- och teknikcollege i Skellefteå AB har utarbetat ett förslag till projekt inom 

programområde Kompetensförsörjning i Övre Norrland. En ansökan om finan-

siering från Europeiska Socialfonden ESF kommer att lämnas in. Ansökan är 

nu under uppbyggnad. 

 

Projektansökan beskriver risken att kompetensförsörjnings- och utvecklings-

problematik påverkar möjligheten för att utveckla nya arbetssätt/produkter, att 

svara mot marknadens behov och att säkerställa en god arbetsmiljö om anställd 

personal inte har den kompetens som behövs. Företagen har också ett behov av 

att följa med utvecklingen i digitalisering, robotisering och automatisering. 

Den enskilde individen möter idag krav på hög produktion, problemlösning och 

kunskap kring de maskiner de arbetar. En god kompetensutveckling för indivi-

den inom företagen väntas öka möjligheter på flera plan, för individ, företag 

och samhälle.  

 

Det planerade projektet ska bidra till en bättre kompetensutveckling för an-

ställda på företagen som deltar i projektet. På individnivå får de anställda en 

bättre position på den öppna arbetsmarknaden, möjlighet till mer avancerade 

och utvecklande arbetsuppgifter och bättre möjlighet till specialisering. Företa-

gens vinst med kompetensutveckling är en högre kvalitet, tillväxt, konkurrens-

kraft på marknaden, teknisk utveckling och ökad produktion. På samhällelig 

nivå får kompetenshöjning effekter som tillväxt, ökad möjlighet för ytterligare 

nyetableringar, en levande landsbygd, möjligheter till bättre infrastruktur och 

inflyttning. 

Projektet ska arbeta med kompetenskartläggning i form av validering för att 

skapa en tydlig bild över nuläge samt kompetenshöjning i form av teoretisk ut-

bildning, i form av tid med projektinstruktör samt att arbeta med team och med-

arbetarskap. Insatserna anpassas efter kompetenskartläggningens resultat.  

 

Projektets målgrupp är anställda kvinnor och män i trä- och tillverkandeindustri 

i Övre Norrland. Genom tidigare projekt vid T2 College har behovet av insatser 

kartlagts och detta projekt utgår från de kartlagda behoven.  
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Ekonomi   

Projektets totala kostnad uppgår till 10 335 989 kronor. Finansiering söks enligt 

nedan (totalbelopp): 

 

ESF  5 535 989 kr 

Region Västerbotten 2 000 000 kr 

Skellefteå kommun  2 000 000 kr 

Vindelns kommun 200 000 kr 

Malå kommun 200 000 kr 

Robertsfors kommun 200 000 kr 

Norsjö kommun 200 000 kr 

 

Övriga medverkande är IF metall och Teknikföretagen 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projektet planeras pågå 2023-03-01-2025-05-31  

 

Yttrande 

Tillväxtavdelningen har varit i kontakt med Norsjö kommuns träindustrier. Fö-

retagen i Norsjö har inte varit delaktiga i framtagning av projektet och har 

ingen kännedom om det tänkta projektet. Tillväxtavdelningen ser även att ar-

betsgivarorganisationen Trä och möbelföretagen inte deltar i projektet. Till-

växtavdelningen förordar ett avslag på medfinansiering på detta projekt men T2 

Collage är välkomna med nya framtida ansökningar där förankringen hos Nor-

sjö kommuns företag är bättre. 

 

Beslutsunderlag  

Projektansökan, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut   

• Norsjö kommun medfinansierar inte projektet. 

----- 

 

 

Beslutet skickas till  

Luleå Tekniska Universitet 

Elin Andersson 

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-21/00712 § 148 

  

Återrapport från projektet Innovativa lösningar för kollektivtrafik 
på landsbygden - tågprojektet 
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Projektet är en genomförbarhetsstudie med syfte att driva på processer och ta 

fram underlag som möjliggör uppstart av en rälsbusslinje på sträckan mellan 

Jörn-Bastuträsk-Bergsbyn-Skelleftehamn. Motiv bakom projektet är att ge-

nom projektet bidra att småorterna och landsbygden får ökad attraktivitet för 

boende vilket stärker underlag för både privat och offentlig sektor samt ide-

ella verksamheter. Samtidigt kan landsbygden bidra till industriboomen ge-

nom att kunna erbjuda attraktiv livsmiljö på pendlingsavstånd med snabba 

kommunikationer mellan boende och arbete. Detta är även till gagn i omvänd 

riktning då det blir enklare att pendla till arbeten på landsbygden för den som 

valt att bo i stan.  

Projektet genomförs under 2022 i samverkan mellan Hela Sverige ska leva, 

företagare i Jörn och Bastuträsk samt Norsjö kommun som är projektägare. 

Projektet är ett leaderprojekt med finansiering av Skellefteå Älvdal. 

 

Projektet avslutas inom kort och sammanfattningsvis kan projektet rapportera 

följande:  

 

• Skelleftebanan är en del av Norrbotniabaneprojektet Banan kommer 

att rustas upp så att persontrafik blir möjlig.  

Tidsramen är att Skelleftebanan ska fungera för persontrafik 2030. 

 

• Samband mellan kollektivtrafik och bostadsmarknad 

Det finns ett tydligt samband mellan kollektivtrafik och tillgång till bostä-

der. Framgång i bägge fallen är beroende av samverkan mellan dessa om-

råden. Fler bostäder behövs för att möjliggöra ökat underlag av resande. 

Attraktiv kollektivtrafik behövs för att öka intresset för bostadsbyggande 

så att resenärsunderlaget kan öka. 

 

• Snabb start av åtgärder för långsiktigt positiv utveckling 

För att nå önskade resultat och effekter behöver arbetet hålla i och hålla 

ut, från nu och flera år framåt. Det handlar om förbättringar för dagens 

pendlare och att samhällsutveckling med goda bostads- och pendlings-

möjligheter som utgångspunkt. Bred samverkan är nödvändig. 

 

Projektet har sammanställt en rapport som beskriver dessa punkter mer ingå-

ende. Där ingår även förslag från projektgruppen på hur arbetet bör tas vidare.  
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 § 148 forts. 

 

Först för att möjliggöra bästa möjliga uppväxling av projektets resultat. Yt-

terst för att bidra till att stärka orter utanför Skellefteå samtidigt som det bi-

drar till att underlätta kompetensförsörjning i det växande Skellefteå  

 

Ekonomi   

Projektgruppen konstaterar att ett fortsatt strategiskt arbete kommer att kräva 

resurser under lång tid i form av arbetstid både på politisk- och tjänste-

personsnivå. För att nå önskade effekter kommer det även att ställa krav på 

samhällsutveckling inom andra områden, i form av bostäder, infrastruktur och 

samhällsservice med kapacitet för fler. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Leaderprojektet avslutas vid årsskiftet. Projektet rekommenderar att planlägg-

ning av fortsatt arbete påbörjas i närtid.  

 

Yttrande 

Projektgruppens utgångspunkt har varit att Skelleftebanan är en resurs för ut-

veckling. Gruppens arbete har belyst att banan blir en större resurs om fler 

kan använda den. Det skapar ekonomiska förutsättningar för en bra trafik och 

stärker områdets attraktivitet. Projektgruppen ser och inser utmaningen i att 

arbeta med flera samverkande frågor parallellt – men ser samtidigt att det är 

där som potentialen ligger för den som vågar se längre fram. 

För Norsjö kommun, som står inför ett mål- och strategiarbete, är det aktuellt 

att ta ställning till vilka prioriteringar som ska ingå där.  

Kollektivtrafik som underlättar att bo här och pendla ut, samtidigt som det un-

derlättar inpendling till jobb i Norsjöbygden kommer att vara ett av de strate-

giska områden som Norsjö kommun behöver ta ställning till.  

Tillväxtavdelningen förordar att projektets resultat vägs in i arbetet med stra-

tegi för tillväxtarbete och att resursbehov för arbete med frågan ingår i orga-

nisationsöversyn, budget och övergripande mål. 

 

Beslutsunderlag  

Projektrapport, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Upprättad återrapport godkänns. 

• Kommunstyrelsen fastställer hur resultatet kan bearbetas vidare i samband 

med framtagning av strategi för tillväxtarbete och beslut om övergripande 

mål. 

----- 

Beslutet skickas till  

Arbetsgruppen i tågprojektet, Elin Andersson, Ingrid Ejderud Nygren  
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KS-22/01118 § 149 

 

Medverkan i projekt Smaka på Vindelälven   
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Gold of Lapland ekonomisk förening har tillsammans med samverkanspar-

terna Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka och Westerlunds reportage-

byrå sökt och nyligen beviljats projektet ”Smaka på Vindelälven”. Syftet med 

projektet är att öka intresset och kunskapen kring måltidsupplevelser i de 8 

kommunerna i Vindelälvens avrinningsområde. Syftet är också att engagera 

unga med matintresse, företagare som vill utöka och få fler inkomstkällor i 

företaget samt inspirera fler intressenter, besöksnäring, lantbruk och rensköt-

selföretag att erbjuda matupplevelser i området.  

 

Projektet som beviljats omsluter lite drygt 3 miljoner kr varav Jordbruksver-

ket beviljat finansiering med 90% inom ramen för Landsbygdsprogrammet. 

Projektet har även beviljats 5 % dvs 150 451 kr från Region Västerbotten.  

 

För att finansiera återstående 5% av projektbudgeten ansöker nu Gold of Lap-

land om medfinansiering från berörda kommuner i Vindelälvens avrinnings-

område. Dessa kommuner är Arjeplog, Sorsele, Malå, Norsjö, Lycksele, Vin-

deln, Vännäs och Umeå 

 

Ekonomi   

Gold of Lapland ansöker för projektets räkning om medfinansiering med 

9 375 kronor per år för 2023 – 2024, totalt 18 750 kr. 

 
Sökt kontant finansiering  

 2023 2024 Totalt 

Norsjö kn 9 375 9 375 18 750 

    

Tillgängligt för medfinansiering av projektet 

 2023 2024 Totalt 

1901 214 879 159 655 374 655 

Bygdemedlens nä-

ringslivsfrämjande 

del 

37 662 189 887 227 549 

 252 541 349 542 602 204 
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 § 149 forts. 

 

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

spektive ram för bygdemedel. I angivna belopp har inte hänsyn tagits till 

andra samtidigt inneliggande ansökningar som är aktuella för beslut. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projekttid 2023 – 2024 

  

Yttrande 

Projektet är baserat på förstudier som Norsjö kommun tidigare medfinansi-

erat- Här finns företag som är aktuella för medverkan och projektet bidrar till 

Västerbottens livsmedelsstrategi. 

Projektet ligger i linje med övergripande inriktning för Norsjö kommuns 

medfinansiering av projekt, hållbarhetens tre dimensioner (ekologisk, ekono-

misk och social hållbarhet) men svarar inte i detalj mot kriterierna för medfi-

nansiering.  

Då Norsjö kommun medverkat i förstudiefasen förordar tillväxtavdelningen 

att Norsjö kommun medverkar i projektet. 

 

Beslutsunderlag  

Projektansökan, aktbilaga 

Beslut från Jordbruksverket, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet. 

• Medfinansiering sker med 9 375 kr årligen under 2023 – 2024, totalt 

18 750 kr. 

• Medfinansiering sker med budget kst 1901. 

• Kostnader påföres P0812. 

----- 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Gold of Lapland  

Elin Andersson  

Ingrid Ejderud Nygren  

Tina Lundgren 
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KS-21/00571 § 150 

 

Ändrad starttid för forskningsprojekt om fritidshusturism och lo-
kal utveckling  
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Allmänna utskottet beslutade 2021-05-25 att Norsjö kommun ska medverka i 

forskningsprojektet Betydelsen av den osynliga befolkningen – fritidshus, mo-

bilitet och utveckling i glesbygd. Medverkan i projektet har prioriterats inom 

Region 10-samarbetet. 

Vid beslutstillfället planerades att projektet skulle starta under 2022 och pågå t 

o m 2025. Projektägaren, Umeå Universitet har nu tagit kontakt med Norsjö 

kommun och informerat om att projektstarten behöver förskjutas. Projekttiden 

blir därför 2023 – 2026. Projektägaren önskar med anledning av det att Norsjö 

kommun tar ställning till om den senarelagda starten kan godkännas och den 

beslutade medfinansieringen förskjuts ett år framåt. 

 

Ekonomi 

Enligt beslut ska medfinansiering ske med 37 500 kronor årligen under peri-

oden 2022 – 2025. Med den senarelagda starten innebär det att finansiering 

gäller 2023 – 2026. Den förändring detta innebär är att finansiering för 2022 

utgår. Finansiering med 37 500 kronor tillkommer för 2026. 

Beslutsutrymmet på kst 1901 uppgår för närvarande till 209 000 kronor. 

 

Tidsperspektiv 

Projekttiden förskjuts med ett år. Den nya genomförandetiden blir i och med 

det 2023 – 2026.  

 

Allmänna utskottets beslut   

• Senarelagd start för forskningsprojektet godkänns. 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet med 37 500 kronor per år under 

perioden 2023 – 2026.  

• Medel tas från kst 1901 Medfinansiering av projekt. 

• Tidigare beslutad medfinansiering för 2022 återföres. 

• Kostnader påföres P0812. 

----- 

 

Beslutet skickas till  

Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet, Eleonore Hedman, Elin Anders-

son, Tina Lundgren, Ingrid Ejderud Nygren  
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KS-22/01180 § 151 

 

Handlingsplan bygdemedel 2023 
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

Norsjö kommun ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur bygde-

avgiftsmedlen ska användas under året. Planen ska därefter godkännas av 

Länsstyrelsen. Som framgår av bilagda handlingsplan ska insatsområdena för-

delas enligt följande: 

 

Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder och  

medfinansiering av projekt 38 % av tilldelade medel 

Främjande av kommunens föreningsliv 62 % av tilldelade medel 

 

Enligt Länsstyrelsen ska det i handlingsplanen framgå vilka investeringar som 

kommunen avser att prioritera. 

 

Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder om medfinansiering av projekt med 

bygdemedel ska omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar till utveckling och 

stimulering av näringslivet inom de av kommunstyrelsen 2021-06-08 fast-

slagna prioriteringarna för 2022 – 2026.  

För bygdemedlens föreningsdel föreslås följande prioriteringar:  

Social hållbar utveckling 

- Investeringar för fungerande mötesplatser, och infrastruktur för friluftsliv 

som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och gör bygden attraktiv för bo-

ende och inflyttare 

- Medfinansiering till projekt där externa medel söks för investeringar en-

ligt ovan. 

 

Även förslagen för föreningsdelen följer de av kommunstyrelsen 2021-06-08 

fastslagna prioriteringarna. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2022-10-21, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Handlingsplanen för 2023 godkänns och skickas till Länsstyrelsen för 

fastställande. 

----- 

 

Beslutet skickas till  

Länsstyrelsen, Ingrid Ejderud Nygren, Elin Andersson 
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KS-22/00825 § 152 

  

Återrapport Norsjö Visitor Center 2023 – 2026 
 

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren 

 

Norsjö Visitor Center har drivits i projektform 2019 – 2022 i samarbete mel-

lan Gold of Lapland ek. förening och Norsjö kommun.  

 

Tidigare under hösten har ett förslag presenterats för ett nytt projekt 2023 – 

2026. Den ekonomiska omfattningen av detta förslag gör det svårt att genom-

föra. Vid kommunstyrelsens sammanträde 6 september fick Tillväxtavdel-

ningen, tillsammans med Gold of Lapland i uppdrag att utreda förutsättning-

arna ytterligare. Arbetet har resulterat i ett nytt förslag för genomförande och 

finansiering. 

Det nya förslaget utgörs av ett Visitor Center projekt av mindre omfattning 

samt ett kompletterande projekt för framtagning av ny turistisk webb lämnas 

in för beslut. Dessa ärenden bör hanteras vid samma tillfälle då de är syster-

projekt. 

 

Det förslag som nu presenteras innebär en minskad omfattning av vad Norsjö 

Visitor Center ska arbeta med vilket gör att finansieringen blir möjlig att lösa. 

Förslaget innebär följande: 

 

1. Att tillsammans med kommun samt lokala närings-och föreningslivet 

verka för ökad platsattraktivitet.  

2. Att tillhandahålla digital turistinformation via hemsida, sociala medier 

och InfoPoints  

3. Att lyfta besöksnäringen som ett kraftfullt verktyg för lokal utveckling. 

Norsjö Visitor Center. Kommunens redskap för turistisk information och 

samverkanspart för utvecklingsfrågor.  

 

För att därutöver möjliggöra att en ny, och välbehövlig, destinatiosnwebb tas 

fram föreslås ett kompletterande projekt, ett systerprojekt till Norsjö Visitor 

Center. 

 

Ekonomi  

Projektets totala kostnad uppgår till 1 260 000 kronor som söks från Norsjö 

kommun.  

Finansiering föreslås ske med budget för turistinformation, 315 000 kronor 

årligen under 2023 – 2026. 
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 § 152 forts. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projektet ska pågå under åren 2023 – 2026.  

 

Yttrande 

Projektet innebär en effektivisering och utveckling av den tidigare turistbyrå-

verksamheten med kraft av en hel destinationsorganisation.  

Norsjö Visitor Center kan utgöra kommunens redskap för turistisk informat-

ion och vara en värdefull samverkanspart i olika utvecklingsfrågor.  

Norsjö Visitor Center kan stödja andra insatser för ökad platsattraktivitet vil-

ket ligger i linje med resultat från den genomförda scenarioanalysen.  

Tillväxtavdelningen förordar att projektet beviljas. Genom projektet möjlig-

görs professionell turistisk information i Norsjöbygden inom ramen för bud-

get för turistinformation.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan Norsjö Visitor Center 2023 – 2026, 2022-10-26, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-08-23 § 103 

Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 161 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun medverkar i projektet Norsjö Visitor Center 2023 – 2026. 

• Medfinansiering sker med 315 000 kronor årligen under perioden 2023 – 

2026. 

• Finansiering sker med budget för turistbyrå kst 1190. 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Gold of Lapland  

Beatriz Axelsson  

Tina Lundgren  

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-22/01168 § 153 

   

Projekt för ny destinationswebb Visit Norsjö  
  

Bakgrund    

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

 

Nuvarande inspirationswebb för Visitor Center är utdaterad och klarar inte av 

att möta kraven som användarna ställer på en modern hemsida. Bara på några 

år har mobilanvändandet ökat markant och människor har vant sig vid att 

söka information på egen hand. För att fånga intresse måste en hemsida vara 

responsiv och lätt att orientera sig på, oavsett vilken enhet som används.  

 

Framtagning av ny destinationswebb innebär både investering i ny webbplatt-

form samt arbetsinsatser för uppstart. Detta kan inte inrymmas i den före-

slagna utformningen för Norsjö Visitor Center men är ett viktigt instrument 

för information till både besökare och invånare.  

 

Därför föreslås ett projekt som genomförs som ett systerprojekt till Norsjö Vi-

sitor Center. I projektet köps en ny webblösning in, designas och fylls med 

relevant information på svenska och engelska. Hemsidans design ska matcha 

Gold of Laplands och övriga Visit-sidor i destinationen Gold of Lapland, men 

med kommunspecifik touch. Företag och aktörer som skall synliggöras på si-

dan kontaktas och utbildas i verktyget så de själva kan ta ansvar för att deras 

information är uppdaterad och relevant. Hemsidans utseende uppdateras två 

gånger per år, sommar och vinter. Information på hemsidan uppdateras vid 

behov. Arbetet beräknas uppta 10 % arbetstid/vecka med start i december 

2022 och avslut december 2024. 

 

Ekonomi  

Projektets totala kostnad uppgår till 180 000 kronor som söks från Norsjö 

kommun.  

Finansiering föreslås ske genom bygdemedlens näringslivsfrämjande del, ur 

budgetram 2022. Tillgängligt för beslut inom bygdemedlens näringslivsfräm-

jande del 2022 är 180 000 kronor.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projektet ska pågå under perioden december 2022 – december 2024. 

 

Yttrande 

Den nuvarande hemsidan för Visit Norsjö togs fram inom ramen för projektet 

INTILL och motsvarar inte längre dagens behov.  

Att utveckla en ny hemsida för Visit Norsjö är viktigt ur flera aspekter. Dels 

är det ett steg i riktningen att bli en miljömässigt hållbarare destination, då 
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 § 153 forts. 

  

behovet av tryckt information minskas avsevärt. En bra hemsida är också ett 

viktigt verktyg i att synliggöra Norsjöbygden. Lättillgänglig information stär-

ker attraktivitet och tillgängliggör information om aktiviteter, sevärdheter, 

och arrangemang för både invånare och besökare.  

En väl fungerande hemsida för turistisk information är ett nödvändigt verktyg 

i de kommande årens tillväxtarbete. Projektet ligger även i linje med Norsjö 

kommuns kriterier för medfinansiering av projekt, specifikt avseende ekono-

miskt hållbar utveckling genom insatser som bidrar till att ta tillvara IT-infra-

strukturens värden och mervärden. 

Tillväxtavdelningen förordar därför att projektet beviljas.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan Ny destinationswebb, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun medfinansierar projektet Ny destinationswebb Visit Nor-

sjö. 

• Medfinansiering sker med totalt 180 000 kronor. 

• Medfinansiering sker med bygdeavgiftsmedlens näringslivsfrämjande del 

ram 2022. 

• Kostnader påföres P0812. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Gold of Lapland  

Beatriz Axelsson  

Tina Lundgren  

Ingrid Ejderud Nygren 
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KS-22/01167 § 154 

  

Medborgarförslag - Idé till minskat matsvinn  
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson  

  

Ett medborgarförslag om att minska kommunens matsvinn har inkommit. 

Förslagsställaren poängterar att det idag kostar lika mycket att äta mat från 

Solstrålens kök som att äta på en extern restaurang i samhället. Vidare skriver 

förslagsställaren att andra externa restauranger erbjuder efter en viss tid på 

dagen matlådor till försäljning för ett reducerat pris och undrar om inte Nor-

sjöskolan också skulle kunna göra så.   

  

Förslagsställaren menar att det är få personer som köper mat på Norsjöskolan ef-

tersom priset är för högt och att skolmaten inte går att jämföra med den mat som 

erbjuds av externa aktörer. Därför undrar förslagsställaren om inte kommunens 

anställda fick möjlighet att köpa mat till reducerat pris för att minska kommu-

nens matsvinn exempelvis genom att köpa matlådor från Solstrålens kök.  

  

Denna idé bedömer kommunal utveckling som intressant eftersom detta kan 

bidra till att minska kommunens matsvinn och därmed också reducera kom-

munens miljöpåverkan.   

  

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag 2022-08-26, bilaga   

  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Förslagsställaren tackas för sitt engagemang.   

• Måltidsenheten får i uppdrag att utreda förslaget vidare genom att analy-

sera det praktiska genomförandet av att sälja överbliven mat och vilka 

regler som gäller för det. Måltidsenheten får även i uppdrag att inleda en 

dialog med lokala aktörer.   

• Återrapportering sker till kommunstyrelsen sammanträde 2023-03-14. 

----- 

  

 

 

Beslutet skickas till  

Elin Andersson  

Måltidschef  
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KS-22/01161 § 155 

 

Strategiskt utredningsarbete större investeringar i lokaler 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson, Beatrice Bergqvist 

Verksamhetsområde kommunal utveckling hanterar årligen en stor mängd 

komplexa projekt. För 2022 fanns 23 projekt som kommunal utveckling han-

terar, till en budget av ca 29,7 miljoner kronor och för 2023 finns 9 investe-

ringar beviljade exkluderat sim- och sporthall, ny förskolebyggnad samt ny 

grundskolebyggnad. Flera av projekten är tydliga investeringar där organisat-

ionen på ett tydligt sätt kan arbeta mot investeringsprojektet när det kommer 

till omkostnader och arbetstid – de interna kostnaderna blir direkt hänförliga 

till investeringen. Andra typer av projekt som kräver omfattande förberedel-

searbete samt förstudier, där ett övergripande kommunalt perspektiv måste 

leda, vilket gör det svårare att direkt hänföra kostnader till investeringen utan 

blir driftskostnader. Detta skapar en flaskhals i organisationen då resurser inte 

finns att arbeta med investeringsfrågor proaktivt.  

 

Idag finns ett flertal stora komplexa investeringar beslutade bland annat för 

byggnader för verksamheter inom utbildning. Dock saknar kommunen strate-

giska dokument, t ex lokalfunktionsprogram och ställningstaganden i olika 

strategiska frågor rörande lokalerna. Att ta fram dessa underlag kräver pro-

cessarbete med delaktighet från olika parter. Strategiskt arbete tidigt i inve-

steringsfasen kommer med stor sannolikhet att vara mycket besparande för 

projekten som helhet. 

 

Ekonomi  

Arbete som inte kan hänföras direkt på beviljade investeringsprojekt beräknas 

årligen uppgå till 400 000 kr. Detta innefattar både interna kostnader för per-

sonal, men även externa kostnader för köp av konsulttjänster. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2023-01-01—2024-12-31 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget.   

• 400 000 kronor per år omdisponeras från kst 1105, Ks-förfogande.  

• Kostnaden påföres kst 3299, Oförutsedda projekteringar. 

• Beslutet avser år 2023 och 2024.  

----- 

 

Beslutet skickas till Elin Andersson, Tina Lundgren, Beatrice Bergqvist  
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KS-22/01169 § 156 

  

Projektstyrning större investeringsprojekt   
  

Bakgrund   

Beredande tjänstepersoner: Elin Andersson, Beatrice Bergqvist  

  

Under en kort period har flera stora investeringsprojekt beviljats av kommun-

fullmäktige i Norsjö. Projekten är komplexa och kräver beslut och priorite-

ring för att kunna fortlöpa enligt lagda planer. Flera av projekten har berö-

ringspunkter med varandra och förarbeten i ett projekt kan påverka riktningen 

i ett annat. Omvärlden förändras också i snabb takt, med de investeringar och 

etableringar som sker i närområdet samt på världsmarknaden.   

  

Verksamheten ser behov av hög delaktighet från beslutsfattande instanser och 

förslår tillskapandet av en styrgrupp för alla projekt som överstiger 1 miljon 

kronor och som är av komplex art. Investeringar som endast rör sig om inköp 

och ej kräver processarbete berörs ej.   

  

Idag finns en beslutad styrgrupp för investering Ny sim- och sporthall. Dock 

behöver nytt beslut tas inför ny mandatperiod och förändringar bland politiskt 

aktiva.  

  

Investeringar som redan är beslutade, men som föreslås ingå i styrgruppens 

arbete:  

- Ny sim- och sporthall  

- Investering ny grundskolebyggnad  

- Investering ny förskolebyggnad  

- Investering om- och tillbyggnation Humlan  

  

Verksamheten föreslår att allmänna utskottets ledamöter utses till styrgrupp 

för investeringsprojekt i Norsjö kommun samt att styrgruppens sammankal-

las, vid behov, i anslutning till allmänna utskottets sammanträden.   

  

Styrgruppens funktion blir att stödja verksamheten i prioriteringar, riktning 

och i arbetet med att forma slututförandet på de beslutade investeringarna. 

Styrgruppen får uppdraget att besluta om förändringar inom ramen för de in-

vesteringsuppdrag som kommunfullmäktige gett. Förändringar utanför ra-

men, exempelvis kring innehåll eller inriktning förs vidare för beslut i kom-

munstyrelsen. Vid oenighet gäller majoritetens representants förslag.  
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 § 156 forts. 
 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Gäller tills vidare    
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-02-12 angående val av styrgrupp 

för byggande av sim- och sporthall upphävs. 

• Kommunstyrelsens allmänna utskottets ordinarie ledamöter utses 

till styrgrupp för större investeringsprojekt, i Norsjö kommun.  

• Styrgrupp för projektering Ny sim- och sporthall blir samma som 

styrgruppen för Investeringsprojekt.   

• Investeringarna: ny grundskolebyggnad, ny förskolebyggnad samt 

om- och tillbyggnation Humlan omfattas av styrgruppens arbete.  

• Styrgruppen får uppdraget att besluta om förändringar inom ramen 

för de investeringsuppdrag som kommunfullmäktige gett. Vid oe-

nighet gäller majoritetens representants förslag.  

----- 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Elin Andersson  

Beatrice Bergqvist 
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 § 157 

 

Ajournering av sammanträdet 
 

Allmänna utskottets beslut 

• Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika. 

 

Efter ajourneringen beslutar allmänna utskottet att återuppta överläggning-

arna. 

----- 
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KS-22/01175 § 158 

 

Information om Projekt ”förstudie tillvaratagande spillvärme” 
 

Bakgrund  

Beredande tjänstepersoner: Beatrice Bergqvist, Ingrid Ejderud-Nygren 

 

Olika företag har de senaste åren visat intresse för etablering av serverhallar i 

Norsjö kommun. Norsjö kommun som organisation har också egna servrar. 

Denna typ av utrustning alstrar stora mängder värme som skulle kunna tas till-

vara och verka positivt för uppvärmning av exempelvis ny förskolebyggnad, ny 

sim- och sporthall alternativt som tillskott till fjärrvärme.  

 

Tillväxtverket har under perioden 2022-11-17—2022-12-14 en utlysning 

inom ”Stärk grön omställning och bekämpa klimatförändringar”. 

Utlysningen handlar i korthet om att med de globala hållbarhetsmålen i fokus 

behöver övre Norrland anta utmaningarna kopplat till klimatet genom tek-

nologisk utveckling med fokus på bland annat fossilfria energislag, effektiv 

energilagring och effektivare produktionsprocesser samt cirkulär ekonomi. 

Utlysningen syftar bland annat till att utveckla smarta energisystem. 

 

En ökad andel förnybar el ställer nya krav på lagring och styrning - ju större 

andel förnybar el, desto högre kommer kraven bli. Exempel på insatser som 

behöver stärkas upp är utveckling av styrsystem för distribution och lagring 

av förnybar energi, testning och investering i lokala och flexibla energilag-

ringslösningar och insatser som främjar tillvaratagandet av överskottsenergi i 

verksamheter. 

 

Inom ramen för utlysningen planeras ett projekt i förstudieformat för att ut-

reda möjligheterna att nyttja spillvärme. 

 

Ekonomi  

40 % kan erhållas och söks via Tillväxtverket. 

Ca 25 % kan erhållas och söks via Region Västerbotten 

Övriga finansiärer  

Norsjö kommun egen medfinansiering.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Utlysningsperiod 17/11-14/12 2022, ärende för beslut till AU i januari 2023. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 
----- 
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KS-22/01166 § 159 

   

Redovisning av föreningsenkät med handlingsplan  
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh  

  

En föreningsenkät skickades ut till alla föreningar i Norsjö kommun un-

der november månad 2021. En arbetsgrupp tillsattes för att analysera 

resultatet och arbeta fram en handlingsplan för förbättringar.   

  

Ekonomi   

                Inom befintlig budget  

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

2022 - 2023  

  

Beslutsunderlag  

Åtgärdsplan, bilaga 

Redovisning av föreningsenkäten, aktbilaga 

  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen  

• Redovisningen och dess handlingsplan godkänns.   

----- 

 

  

  

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till  

Mari-Louise Skogh  

Elin Andersson  

Mats Skogh  

Ina Klingstedt  

Sofie From  

NIDS  
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KS-22/01077 § 160 

 

Riktlinjer och rutiner personsäkerhet för anställda inom Norsjö 
kommun 
 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe, beredskapssamordnare 

 

Under de senaste år har det kommit rapporter om att allt fler myndighetsan-

ställda blir utsatta för hot och våld i sitt arbete. Hot och våld får dock aldrig 

bli en normalitet och nolltolerans måste råda i alla verksamheter.  

 

För att upprätthålla nolltolerans krävs förebyggande insatser, dokumenterade 

och kommunicerade säkerhetsrutiner samt beslutade riktlinjer. 

 

Norsjö kommun har tidigare saknat övergripande riktlinje för säkerhetsar-

betet.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer och rutiner personsäkerhet för anställda inom Norsjö kommun, bi-

laga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Riktlinjer och rutiner personsäkerhet för anställda inom Norsjö kommun 

godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ina Jeuthe 

Marko Lepistö 
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KS-22/00974 § 161 

 

Partistöd – regler och rutiner för Norsjö kommun 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kom-

munalt partistöd. 

 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 

Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. 

Detta beslutas i Norsjö kommun i samband med budget och utgörs av ett 

grundstöd (partistöd) samt ett mandatbundet stöd. 

Reglerna innebär att stöd bara får betalas till ett politiskt parti som är en juri-

disk person, bara till ett parti som är representerat i fullmäktige och att de par-

tier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. En årlig redo-

visning ska lämnas in per den 30 juni påföljande år efter det att stödet lämnats. 

Redovisningen ska dessutom granskas. 

 

Beslutsunderlag 

Regler och rutiner för kommunalt partistöd i Norsjö kommun, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Reviderade regler och rutiner för kommunalt partistöd för Norsjö kommun 

godkänns och gäller från och med 2023-01-01. 

• Reglerna gäller även för utbetalning av partistöd avseende 2022. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Partiernas gruppledare 

Ingela Lidström 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-11-15 42 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\221115.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/01055 § 162 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning  
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Inför den nya mandatperioden behöver kommunfullmäktiges arbetsordning re-

videras utifrån de förändringar som gjorts. Kommunfullmäktiges presidium har 

varit delaktig i processen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, aktbilaga  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns och gäller från och med 

2023-01-01. 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Lidström 

Kommunfullmäktiges presidium 

Partiernas gruppledare 
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KS-22/01057 § 163 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Inför den nya mandatperioden behöver kommunstyrelsens reglemente revideras 

utifrån de förändringar som gjorts. Kommunfullmäktiges presidium har varit 

delaktig i processen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens reglemente, aktbilaga  

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunstyrelsens reglemente godkänns och gäller från och med  

2023-01-01. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Lidström 

Partiernas gruppledare 
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KS-22/01177 § 164 
 

Upphävande av tidigare beslut om lönestöd där stödet ej nyttjats 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman, Ingela Lidström 

 

Kommunen lämnar idag ett bidrag till föreningar som har personal anställda via 

arbetsmarknadsåtgärder med lönestöd. Bidraget består av 10 % av bruttolönen. 

Idag har totalt 11 föreningar (12 heltidstjänster) beviljats bidrag. De senaste 

åren har flera föreningar haft sina anställningar vilande. 

 

Åren 2017 och 2018 redovisade åtta föreningar underlag för utbetalning, 2019 

var det sju föreningar och 2020 var det sex föreningar. 2020-2022 (under pan-

demin) har fem föreningar redovisat underlag. 

 

Allmänna utskottet har beviljat föreningarna rätt till ersättning för arbetsmark-

nadsåtgärder med lönestöd löpande under åren. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Tidigare beslut om lönestöd där stödet ej nyttjats sedan 2021 upphävs. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Ingela Lidström 
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KS-22/01190 § 165 

 

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

 

Inget medborgaförslag är obesvarat. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/01191 § 166 

 

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 

 

Följande motioner har inkommit: 

 

KS-22/01105 

Utmaningsrätt 

Remiss skickad till staben 2022-10-28 

 

KS-22/01106 

Etablera Fritidsbanken 

Remiss skickad till kommunal utveckling 2022-10-28 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-22/01143 § 167 

 

Årlig återrapportering brandskydd 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Enligt lag om skydd mot olyckor regleras att den som äger eller bedriver 

verksamhet i en byggnad har ansvaret för brandskyddet i den. Fastighetsäga-

ren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vil-

ket finns beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps all-

männa råd om systematiskt brandskyddsarbete. 

 

Norsjö kommun har en brandskyddspolicy som är fastställd 2019 samt en 

brandskyddsorganisation som är fastställd 2021. Enligt brandskyddspolicyn 

ska en årlig återrapportering av arbetet ske till kommunstyrelsen. 

 

Även om brandskyddsarbetet med utbildningar inom personalen har gått 

framåt konstateras brister som behöver adresseras. 

 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning november 2022, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Årlig uppföljning av brandskyddsarbetet godkänns.  

• Kommunchef uppdras att snarast möjligt vidta åtgärder för att hela 

brandskyddspolicyn efterlevs.  
----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Stina From 
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KS-22/01144 § 168 

 

Årlig återrapportering SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen, enligt föreskrifterna systematiskt 

arbetsmiljöarbete (2001:1, 11§) och den ska vara skriftlig. Undersökningen 

ska också ge en överblick för att styra och förbättra arbetsmiljöarbetet för att 

det ska få önskad effekt i form av en bättre arbetsmiljö för alla. Om den årliga 

uppföljningen visar att det finns brister ska dessa åtgärdas. Resultatet används 

också som en del av underlaget för planering av det fortsatta arbetsmiljöarbe-

tet. 

 

På enhetsnivå görs årlig uppföljning av chef och skyddsombud. Handlings-

plan med eventuella åtgärder upprättas. 

På verksamhetsnivå görs uppföljning av verksamhetschef och skyddsombud. 

Resultatet samverkas i VSG. 

Kommunens ledningsgrupp analyserar resultaten tillsammans med samman-

fattningarna. 

Kommunchef samverkar resultaten samt återrapporterar till kommunstyrel-

sen. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Stina From 
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KS-22/00776 § 169 

 

Medborgarförslag - ingå i ett samiskt förvaltningsområde 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Marko Lepistö 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Berith Enkvist där det föreslås att 

Norsjö kommun bör ansöka om att ingå i ett samiskt förvaltningsområde. 

 

Visst bakgrundsmaterial är inhämtat, men för att kunna besvara medborgar-

förslaget behöver det beredas ytterligare. 

Möte med samiska koordinatorer i närliggande kommuner för inhämtning av 

ytterligare information samt erfarenheter har skett 2022-11-07. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, bilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Marko Lepistö 

Mari-Louise Skoogh 

Berith Enkvist 

 

  



NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Allmänna utskottet 2022-11-15 50 
 
 
 
 

K:\Protokoll\AU\2022\221115.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 

  

KS-22/01155 § 170 

 
Revidering av beloppsbilaga för 2023 – arvodes- och ersättnings-
reglementet 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Marko Lepistö 

 

I Bilaga 1 – Beloppsbilaga för 2023 gällande arvoden till förtroendevalda i 

Norsjö kommun har några belopp blivit felaktiga och behöver därför korrige-

ras. Beloppen som ska korrigeras avser gruppmöten inför kommunstyrelsen, 

halvdagsarvode, heldagsarvode, protokolljustering samt för icke tjänstgö-

rande ersättare. Procentsatserna är korrekta men själva beloppen fel då dessa i 

nuläget inte baseras på riksdagens basarvode. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022. 

 

Beslutsunderlag 

Beloppsbilaga, bilaga 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Bilaga 1 – Beloppsbilaga för 

2023 med gjorda korrigeringar av beloppen. 

----- 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Marko Lepistö 

Ingela Lidström 

Löner  
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KS-22/00142 § 171 

 

Internkontroll – Uppföljning av beslut 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Marko Lepistö 

 

Vid internkontroll avseende uppföljning av beslut 2022 har det visat sig fin-

nas två kvarvarande ärenden från 2019 som inte återrapporterats efter återre-

miss. Dessa ärenden är KS-19/00086 (Kompetenstrappa) samt  

KS-19/00087 (Bemanning i balans – 32 timmars arbetsvecka). 

 

Det finns också ett ärende från 2020, KS-20/00280 (Ingångslöner och timlö-

ner), där en del av beslutet bestod av att personalenheten skulle analysera på-

verkan på nuvarande anställningsbas och återkomma med förslag till åtgär-

der. Denna del kvarstår. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2023-02-07 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Ärendena KS-19/00086 (Kompetenstrappa) samt KS-19/00087 (Beman-

ning i balans – 32 timmars arbetsvecka) återremitteras till verksamhets-

chef för omsorgen för återrapportering vid kommunstyrelsen samman-

träde 2023-02-07. 

• Ärendet KS-20/00280 (Ingångslöner och timlöner) återremitteras till HR-

chef för återrapportering vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-07 

avseende den del som rör förslag till åtgärder. 

----- 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eva Bergström 

Helene From 

Marko Lepistö 
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KS-22/01148 § 172 

 

Generella statsbidrag av riktad art 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

De svenska kommunerna har genom lagstiftning starkt självstyre, men eftersom 

staten har fördelat ansvaret för samhällsservicen på kommunerna finns ett in

tresse av att styra kommunerna för att säkerställa likvärdighet för alla medbor-

gare oavsett bostadsort. Ett av statens styrmedel är statsbidrag. 

 

Statsbidrag kan delas in i tre kategorier:  

- Generella statsbidrag De flesta generella statsbidrag ryms i systemet för 

kommunalekonomisk utjämning och disponeras fritt av kommunerna. Ge-

nerella bidrag omfattas varken av återredovisningskrav eller återbetalnings-

krav. Bidragen bokförs tillsammans med skatteintäkter inom kommunens 

finansiering (8-konton).  

- Kostnadsersättning Ersättning för specifika kostnader som kommunerna 

har på grund av statens beslut. 

- Riktade statsbidrag Riktade statsbidrag är öronmärkta för en viss verk-

samhet och för ett visst ändamål. Kommunerna måste ansöka om bidragen, 

dock är det frivilligt att ansöka. Genom att staten erbjuder dessa bidrag ges 

incitament att kommunerna ska agera på ett visst sätt. Bidragen är ofta till-

fälliga och utbetalas vid olika tidpunkter under året och finns inte med i den 

ordinarie skatteinbetalningen via Skatteverket. De riktade statsbidragen har 

oftast återrapporteringskrav och återbetalningskrav om bidraget inte an-

vänts på anvisat sätt. De riktade statsbidragen bokförs inom verksamheter-

nas driftredovisning på vanliga intäktskonton (3-konton). 

 

Det händer att riktade satsningar ska bokföras som generella statsbidrag. Kom-

munen har under året erhållit två bidrag som klassificeras som generella i den 

externa bokföringen men är av riktad art. Dessa är Statsbidraget för tillfällig 

förstärkning i skolväsendet, den så kallade ”Skolmiljarden” (512 456 kronor) 

samt Statsbidragsstödet för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldre-

omsorgen (660 705 kronor). Att dessa statsbidrag klassificeras som generella 

statsbidrag istället för riktade beror på att bidragen inte behöver ansökas om, de 

utbetalas i alla fall, bidragen är inte villkorade i användning och ska inte återre-

dovisas eller återbetalas.  

 

När verksamheterna genomför insatser utifrån den specifika satsningen uppstår 

det negativa kostnadsavvikelser då intäkten bokförts inom finansieringen.  
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 § 172 forts. 

 

Samtidigt finns en positiv budgetavvikelse på finansieringen. För att bidragen 

ska tillföras verksamheterna måste fullmäktige fatta beslut om detta. Dock kan 

fullmäktige inte besluta att det generella statsbidraget ska bokföras som riktat 

statsbidrag. 

 

För att tillföra erhållna medel till verksamheterna, utan att påverka lagt budget-

resultat, föreslås att verksamheterna tillförs en kostnadsbudget motsvarande bi-

dragens storlek och samtidigt tillförs finansieringen en intäktsbudget på mot-

svarande belopp. Åtgärden kan klassificeras som Budgetjustering generella 

statsbidrag av riktad art, vilket inte påverkar lagt nettobudgetresultat. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Till verksamhetsområde Utbildning tillförs personalkostnads-budget på kst 

6210, F-9 undervisning Norsjöskolan, med 512 456 kronor motsvarande 

statsbidraget för den så kallade ”Skolmiljarden”. 

• Till verksamhetsområde Omsorg tillförs personalkostnadsbudget på kst 

7030, Medicinsk enhet, med 660 705 kronor motsvarande statsbidraget för 

att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. 

• Till finansieringen, konto 8290 med kst 8999, tillförs intäktsbudget på 

1 173 361 kronor motsvarande erhållna statsbidrag för ”Skolmiljarden” och 

utökad sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. 

• Åtgärden klassificeras som Budgetjustering generella statsbidrag av riktad 

art, vilket inte påverkar lagt budgetresultat. 

• Avser verksamhetsåret 2022. 

----- 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 

Camilla Hedlund 

Eva Bergström 
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KS-22/01149 § 173 

 

Räntepåslag kapitalkostnader 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Enligt beslut ska kapitalkostnader på (aktiverade) investeringar påföras en rän-

tekostnad som följer SKR:s föreslagna internränta. Beslutet har tagits med an-

ledning av att kommunen har kunnat finansiera investeringar med egna medel.  

 

När en investering görs som kräver extern upplåning föreslås att investeringen 

ska belastas med den externa räntekostnaden till den del investeringen är ex-

ternt upplånad. Är investeringskostnaden högre än den externa upplåningen fö-

reslås att den delen som överstiger extern upplåning belastas med räntekostna-

der enligt SKR:s föreslagna internränta. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Fr.o.m. år 2023 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Investering som kräver extern upplåning ska belastas med den externa rän-

tekostnaden till den del investeringen är externt upplånad.  

• Investeringskostnader som är finansierade med kommunala medel fortsätter 

att belastas enligt SKR:s föreslagna internränta. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Tina Lundgren 
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KS-22/00642 § 174 

 

Utfasning av K-hus Norsjöskolan 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

I juni 2022 beslutades om utfasning av K-huset på Norsjöskolan. I beslutet 

finns bland annat tilläggsanslag med 1 mnkr för mark, grund och övriga om-

kostnader. Dock saknas det i beslutet på vilket sätt verksamheten ska få tillägg-

sanslaget, om det ska ske genom att finansieringsbudgeten justeras med mot-

svarande belopp eller om det ska tas ur befintlig budget.  

 

Det beslutades även felaktig benämning på ansvarsområde för projekt P2254, 

Modulbyggnad Fritidshem.  

 

Ekonomi 

Tilläggsanslag med justering av finansieringsbudgeten innebär att budgeterat 

resultat minskar med anslagets storlek. 

Tilläggsanslag som ska tas ur befintlig budget medför att verksamheten ska 

rymma kostnaden i den egna budgeten och om det inte ryms redovisas negativ 

budgetavvikelse på överskjutande belopp. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Redan beslutat tilläggsanslag tas ur verksamhetsområde Utbildnings befint-

liga budget. 

• Ansvarsområde för P2254, Modulbyggnad Fritidshem, fastslås till 521, Fri-

tidshem, förskolor Solsidan Norsjö, Gumboda, Bastuträsk. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 

Camilla Hedlund 
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KS-22/01150 § 175 

 

Detaljbudget 2023 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Kommunfullmäktige fastställer 2022-12-12 årsbudget 2023 jämte plan 2024-

2025. Nettobudgetanslag för kommunstyrelsens fastställdes till 309 263 tkr. 

Kommunstyrelsens verksamhetsområden har fått i uppdrag att fördela anslaget 

till verksamhetsområdena inom kommunstyrelsen samt ta fram detaljbudget för 

2023.  

 

För budgetåret 2023 föreslås att kommunstyrelsens nettobudgetanslag fördelas 

enligt nedan. 

 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2023 

 

Beslutsunderlag 

Detaljbudget 2023, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren 

 

  

Kommunstyrelse 309 263 tkr 
varav KS politisk verksamhet 4 551 tkr 

 Kommunförvaltning 304 712 tkr 

    
Kommunstyrelse 309 263 tkr 
varav Kommunledningskontor, inkl. KS politisk verksamhet 25 479 tkr 

 Kommunal utveckling 37 114 tkr 

 Omsorg 126 204 tkr 

 Utbildning 120 466 tkr 
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KS-22/01151 § 176 

 

Uppdatering Riktlinjer för faktureringsrutiner och kravhantering 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

Fastställda riktlinjer för faktureringsrutiner och kravhantering behöver uppdate-

ras. Uppdateringarna specificeras nedan. 

 

2.1 Omsorg, omvårdnad, mat, trygghetslarm m.m. faktureras i efterskott. Som-

marvatten och renhållningsavgifter för fritidshus faktureras i maj månad med 

förfallodag den sista maj. 

 

Sedan byte av omsorgssystemet har kunder/brukare fakturerats i efterskott. Ti-

digare fakturerades en del i förskott och en del i efterskott. Debitering till fri-

tidshus sker månaden innan den ordinarie debiteringen sker. Detta är främst en 

fördel för kommuninnevånare som debiteras vatten/avlopp och/eller renhåll-

ning för både ordinarie boende och fritidshus i kommunen eftersom kostna-

derna fördelas på maj och juni istället för enbart juni. 

 

3.1 Ekonomienheten ger uppdrag till inkassobolag för utskick av betalningspå-

minnelse till kund. Gäldenären ska därmed slutreglera skulden till inkassobola-

get istället för till Norsjö kommun. 

 

3.2 Inkassobolaget uppgraderar återstående fordringar till inkassokrav efter be-

talningspåminnelsernas tidsfrist löpt ut. Innan inkassobolaget uppgraderar be-

talningspåminnelse till inkassokrav ska inkassobolaget föra dialog med ekono-

mienheten för att eventuellt utesluta vissa specifika ärenden som enligt lag inte 

kan skickas vidare till inkasso. 

För en effektivare kravhantering skickas även påminnelsehantering till inkasso-

bolag, tidigare har endast inkassokrav skickats till inkassobolag.  

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Fr.o.m. år 2023 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer, bilaga 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• De uppdaterade riktlinjerna för faktureringsrutiner och kravhantering god-

känns.  

----- 

Beslutet skickas till Tina Lundgren  
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KS-20/00037 § 177 

 

Antagande av Norsjö kommuns översiktsplan 
 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04 §10 att revidering av översiktsplan ska 

påbörjas. I samband med att medborgardialogerna skulle påbörjas under våren 

inträffade pandemin varför styr- och arbetsgrupp fick tänka om och testa digital 

medborgardialog. Detta gav tyvärr inte några inkommande synpunkter varför 

arbetsgruppen bjöd in/kontaktade speciella grupper och genomförde medbor-

gardialog för fördjupningarna av Norsjö och Bastuträsk samhällen utomhus i 

mindre grupper. De grupper som inbjöds var; fritids, elevråd, äldre och funkt-

ionsnedsättningsrådet, multinations, företagarna, företagare/allmänhet i Bastu-

träsk med flera. 

Under hösten 2020, när medborgardialog skulle hållas gällande den övergri-

pande översiktsplanen, hann ett möte hållas i Bastuträsk innan coronarestrikt-

ionerna skärptes och övriga medborgardialoger ställdes in. Inbjudan till digital 

medborgardialog lades ut på hemsida och sociala medier, men inget intresse 

fanns för deltagande. Tidigt samråd har hållits med berörda samebyar.  

 

Kommunen har anlitat Tyréns för arbetet med revideringen av översiktsplanen 

och under perioden har de hållit en workshop med styrgruppen för att samman-

ställa kommunens önskemål med planen. Kommunens vision ”Världens bästa 

vardag” samt de sex fokusområden som pekats ut: Hög service och gott värd-

skap, Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft, Människan i fokus, En rik och 

attraktiv fritid, En trygg bygd, Vår miljö har arbetats in i planen.  

 

Översiktsplanen har varit ute på samråd och granskning och har bearbetats uti-

från inkomna synpunkter. Planförslaget är nu redo för antagande. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 31  

Antagandehandling, aktbilaga  

Samrådsredogörelse, aktbilaga  

Granskningsredogörelse, aktbilaga 

Kartbilaga, aktbilaga 

Planhandlingar, aktbilaga 

Särskilt utlåtande, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

Beslutet skickas till Elin Nilsson, Ingrid Ejderud Nygren, Beatriz Axelsson  
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KS-22/01183 § 178 

 
Lönestöd till organisationer och föreningar – utökning av engångska-

raktär samt översyn 

 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Norsjöidrotten i Samverkan (NIDS) har inkommit med ett önskemål om ut-

delning av utökat lönestöd till de föreningar som uppbär kommunalt bidrag 

till lönebidragsanställningar då den kommunala budgeten för det ändamålet 

inte nyttjas fullt ut. 

 

1983 beslutade Norsjö kommun att ”antaga handläggnings- och utbetal-

ningsrutiner av bidrag till organisationer med lönebidragsanställd personal 

enligt bilaga 3, samt att bevilja kommunalt bidrag till lönebidragsanställd per-

sonal motsvarande 13 heltidstjänster enligt tidigare beviljat tilläggsanslag”. 

Det dåvarande bidraget motsvarade 5 % av de totala lönekostnaderna. 

2008 sker en ändring av bidragsbeloppet till lönebidragsanställd personal. Ett 

grundbelopp fastställs som sedan ska räknas upp 3 % årligen. Vid denna tid 

framgår att bidraget numera motsvarar 10% av bruttolönen. 

2013 sker en ny förändring av bidraget – revidering av lönebidragsnormer för 

föreningar – för att omfatta andra lönestöd än lönebidrag (t.ex. särskilt an-

ställningsstöd, instegsjobb och nystartsjobb).  

Mottagare av stödet var alltså initialt organisationer och från 2013 föreningar. 

 

Färre och färre föreningar nyttjar numera det 10-procentiga bidraget då bi-

dragsnivån från arbetsförmedlingen successivt sänkts och att den återstående 

lönekostnaden för föreningarna har blivit för hög. 

 

Ekonomi  

Nuvarande budget för lönebidrag till föreningar är 380 tkr. 

Under 2022 beräknas totalt fem organisationer (tre idrottsföreningar och två 

studieförbund) nyttja bidraget vilket motsvarar en årskostnad på ca 190 tkr. 

 

Yttrande 

Om extra utbetalning av lönestöd ska beviljas för 2022 bör samtliga bidrags-

tagare behandlas lika (föreningar och studieförbund). 

Från och med 2023 bör det kommunala lönebidraget till föreningar omarbetas 

då väldigt få föreningar har råd att anställa personal med lönestöd då bidraget 

är för lågt och den kvarstående kostnaden för föreningen blir för hög. Ett 

bättre system för fördelning av kommunala medel för att gynna såväl före-

ningslivet samt behov av arbetsmarknadsåtgärder bör eftersträvas.   
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 § 178 forts. 

 

Man bör även förtydliga vilka typer av organisationer som framledes 

ska kunna uppbära stöd. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan utökat lönestöd – NIDS, bilaga 

Protokoll från tidigare beslut om lönestöd, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• En tillfällig utökning av lönestödet till max 20 % fördelas likvärdigt avse-

ende perioden juli-december 2022 till de organisationer som rekvirerat 

medel för första halvåret 2022 inom ramen för budgeten (kst 1141).  

• Verksamheten får i uppdrag att under första kvartalet 2023 presentera nytt 

förslag på hur lönestödet till organisationer och föreningar i framtiden ska 

fördelas.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ingela Lidström 

Eleonore Hedman 

Elin Andersson 

 


