
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö måndag 

den 12 december kl. 18:00.  

 

Partigrupperna samlas måndag den 12 december kl. 17:00 på Medborgarhuset. 

 

Frånvaro ska anmälas till Ingela Lidström, tel. 0918-141 16. Inkallande av ersättare sker i 

första hand från kansliet.  

 

Vid sammanträdet förrättas val av ombud till kongress med Sveriges Kommuner och Reg-

ioner. Valsedlar kommer att finnas utlagda vid mötet. 

 

 

Ä r e n d e n: 

 

1. Inledning och öppnande av sammanträdet  

 

2. Upprop   

 

3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker den 19  

  december kl. 16:00 på kommunkontoret   

 

4. Arbetsordning 

 

5. Strategiarbete inför målarbete 

 

6. Valärenden 

 

7. Delgivning – Inspektion av överförmyndarnämnden 

 

8. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen 

 

9. Taxa för prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 

  KS § 220/22 

 

10. Taxa för avgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde 

  KS § 221/22 

 

11. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 

  KS § 222/22 

 

12. Budget 2023 Norsjölägenheter AB 

  KS § 224/22 

 

13. Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr 

  KS § 225/22  

 

14. Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025 

  KS § 236/22 

 



15. Partistöd – regler och rutiner för Norsjö kommun 

  KS § 239/22 

 

16. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

  KS § 240/22 

 

17. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

  KS § 241/22 

 

18. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 

  KS § 242/22 

 

19. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 

  KS § 243/22 

 

20. Revidering av beloppsbilaga för 2023 – arvodes- och ersättningsreglemente 

  KS § 246/22 

 

21. Generella statsbidrag av riktad art 

  KS § 249/22 

 

22. Räntepåslag kapitalkostnader 

  KS § 250/22 

 

23. Utfasning av K-hus Norsjöskolan 

  KS § 251/22 

 

24. Antagande av Norsjö kommuns översiktsplan 

  KS § 253/22 

 

25. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om  

  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2022 

  KS § 256/22 

 

26. Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunalförbundet Partnerskap Inland –   

  Akademi Norr 

  KS § 260/22 

 

27. Långsiktig strategi – Akademi Norr 

  KS § 261/22 

 

28. Förbundsordning för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

  KS § 266/22 

 

29. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till 

  behandling   

 

Norsjö 2022-12-02 

 

Lars Israelsson   

Kommunfullmäktiges ordförande  

 

 
  



5  

Strategiarbete inför målarbete  
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Elisabeth Karlsson HR-Strateg, Ingrid Ejderud Ny-

gren Utvecklingsstrateg  

  

Norsjö kommun står inför en spännande tid där den gröna omställningen samt 

Northvolts etablering påverkar kommunen i allra högsta grad. För att möta 

möjligheterna och utmaningarna som sker i omvärlden kommer nu ett arbete 

med att ta fram en strategi påbörjas. Tanken är att strategin ska sträcka sig 

längre än en mandatperiod och fungera som riktning och stöd i arbetet med att 

sätta övergripande mål.  

  

Tidsplanen är att arbetet ska vara färdigställt under våren 2023.  

 

Vid sammanträdet lämnas ytterligare information. 

  

Ekonomi   

Arvode för extra insatta KS  

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Klart mars 2023.  

  

Beslutsunderlag  

Tidsplan  

 

PRESIDIETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

• Informationen noteras  
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Valärenden 
 
Val av fullmäktiges fasta beredning 

 

Val av valnämnd 

 

Val av revisorer för kommunförvaltningen 

 

Val av revisorer för Norsjölägenheter AB (NLAB) 

 

Val av revisorer för Norsjö Hembygdsförening 

 

Val av revisorer för Stiftelsen Dahlbergsgården 

 

Val av revisorer för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum 

 

Val av revisorer för Bastuträsk Folketshusförening 

 

Val av revisorer för Norsjö Medborgarhusförening 

 

Val av gemensam nämnd för drift av personalsystem 

 

Val av gemensam överförmyndarnämnd 

 

Val av gemensam miljö- och byggnämnd 

 

Val av gemensam renhållningsnämnd 

 

Val av Norsjölägenheter AB:s styrelse 

 

Val av ombud till dialogmöte med kollektivtrafiken 

 

Val av ledamöter i Stiftelsen Dahlbergsgården 

 

Val av ledamöter i Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum 

 

Val av ledamöter i Norsjöbygdens hembygdsförening 

 

Val av borgerliga vigselförrättare tillika partnerskapsförrättare 

 

Val av begravningsombud 

 

Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättningar 

 

Val av stämmoombud till bolagsstämma med Norsjölägenheter AB 

 

Val av ledamöter till samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

 

Val av representanter till Akademi Norr 
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Delgivning  

 

Länsstyrelsen Norrbotten 

KS-22/01233 Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndar-

nämnden för Skellefteå, Malå, Norsjö, Arvidsjaur 

och Arjeplogs kommuner 

 

PRESIDIETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

----- 
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Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrel-
sen 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående med-

borgarförslag ska delges kommunfullmäktige. 

 

Medborgarförslag 

KS-22/01167 

Idé till minskat matsvinn 

Beslut: Måltidsenheten får i uppdrag att utreda förslaget vidare samt inleda dia-

log med lokala aktörer. 

 

KS-22/00776 

Ingå i samiskt förvaltningsområde 

Beslut: Medborgarförslaget avslås. 

 

PRESIDIETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Delgivningen läggs till handlingarna. 

----- 
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Taxa för prövning m.m. enligt plan- och bygglagen 

 

Bakgrund 

Malå och Norsjö kommuners plan- och bygglovstaxa är enligt Sveriges Kom-

muner och Regioners (SKR) modell från 2011 som till stor del bygger på arean 

byggnaden upptar på marken och inte nödvändigtvis den tid ärendet tar att 

handlägga. Taxan är komplicerad och svår för sökanden att förstå och för hand-

läggare att hantera. SKR har sedan 2014 utvecklat en ny modell för avgifter 

inom plan- och bygglagens område. Den nya modellen bygger istället på ge-

nomsnittlig tidsåtgång för olika ärendetyper. 

 

Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för prövning 

m.m. enligt plan- och bygglagen. Till taxan hör taxebestämmelser, taxetabeller 

samt tids- och kostnadsberäkningar. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-10-28 att godkänna förslag till taxa 

för prövning m.m. enligt plan- och bygglagen och föreslår att taxan ersätter nu-

varande taxa beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-14 samt att tillsända 

förslaget till taxa för beslut i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Taxa, aktbilaga 

Beräknad tidsåtgång, aktbilagor 

Handläggningskostnader, aktbilaga 

Miljö- och byggnämnden 2022-10-28 § 92 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 220 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Taxa för prövning m.m. enligt plan- och bygglagen godkänns. 

• Taxan ersätter nuvarande taxa beslutad av fullmäktige 2011-06-14. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

Taxa för avgifter inom Räddningstjänstens verksamhetsområde 

 

Bakgrund 

Räddningstjänsten samverkan inom region 10-kommunerna. Dessa har gemen-

samt arbetat fram ett förslag till taxa för avgifter inom räddningstjänstens verk-

samhetsområde. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) taxeunderlag har 

legat till grund för taxeförslaget. 

 

Räddningstjänsten har justerat taxeförslaget utifrån Malå och Norsjö kommu-

ners förutsättningar. Till taxan hör taxebestämmelser, taxetabeller samt tids- 

och kostnadsberäkningar. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-10-28 att godkänna förslag till taxa 

och att taxan ersätter nuvarande taxa beslutad av kommunfullmäktige 2015-12-

07 samt att tillsända förslaget till taxa till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Beslutsunderlag  

Miljö- och byggnämnden 2022-10-28 § 91 

Taxa, aktbilaga 

Taxetabeller m.m. aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 221 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Taxa för avgifter inom Räddningstjänstens verksamhetsområde godkänns. 

• Taxan ersättare nuvarande taxa beslutad av fullmäktige 2015-12-07. 

----- 
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Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst 
 

Bakgrund 

Kommunen ska enligt 3 kap 3 och 8 §§ lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) anta ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 

utfärdat föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i handlingspro-

grammet. Kommunernas beredskapssamordnare har tillsammans med rädd-

ningschef utarbetat ett förslag till ”Handlingsprogram för förebyggande verk-

samhet och räddningstjänst för Malå och Norsjö kommuner”. Kommunfull-

mäktige i respektive kommun ska anta handlingsprogrammet, men först ska det 

samrådas med berörda myndigheter. Förslag till handlingsprogram har varit ute 

på samråd under perioden 2022-09-14--2022-10-05. 

 

Under samrådet har sju yttrande kommit in. Utifrån inkommande synpunkter 

har revideringar gjorts under rubrikerna ”Övriga förebyggande åtgärder” (7,4) 

och ”Nödställd person” (8,2 och 4,9). I övrigt har mindre korrekturändringar 

samt ändring av rubriknumrering skett. Handlingsprogrammet är därmed fär-

digt för antagande. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-10-28 att föreslå kommunfullmäktige 

att anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, 

Malå och Norsjö kommuner, 2023-2027. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämnden 2022-10-28 § 90 

Handlingsprogram, aktbilaga  

Riskanalys, aktbilaga 

Tillsynsplan, aktbilaga 

Samverkansavtal, aktbilaga 

Avtal med Jämtland, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 222 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, Malå 

och Norsjö kommuner, 2023-2027 godkänns. 

----- 
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Budget 2023 Norsjölägenheter AB  
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef, styrelseledamot Bengt 

Söderberg, Norsjölägenheter AB (NLAB) samt Eleonore Hedman, kommun-

chef 

 

NLAB ska årligen fastställa en budget samt verksamhetsplan för de kommande 

tre åren. Utgångspunkt i verksamhetsplanen ska vara med perspektiven kund-

nytta, koncernnytta och fastställda mål, där relevanta mål fastställda av kom-

munfullmäktige för kommunen i största möjliga mån även ska gälla bolaget. 

Bolaget kan även fastställa egna mål. Ägardirektiven anger att verksamhetsplan 

och budget ska tillställas kommunstyrelsen innan november månads utgång 

året före budgetåret. 

 

Med anledning av att VD-posten varit vakant nästan hela året samt att ny VD 

tillträder först i januari 2023 har inte verksamhetsplan för åren 2023-2024 klar-

lagts. Den presenteras vid senare tillfälle. 

Även budgeten kommer att fastställas i början av 2023 så snart ny VD har till-

trätt och kunnat sätta sig in i ekonomin. 

 

Många fastigheter inom bolaget lider av ett eftersatt underhåll, vilket försvårats 

pga. pandemin. Kommande år kan innebära högre kostnader för reparation och 

underhåll. För budgetåret 2023 finns dock inte utrymme för planerat underhåll. 

Resultatet påverkas starkt negativt av kraftigt stigande räntor och hög inflation. 

För att skapa utrymme för åtminstone normalt underhålls krävs rejält höjda hy-

resintäkter. Avtalsförhandling om hyreshöjning från och med juni 2022 är inte 

genomförd. Avtalsförhandling för hyreshöjning från och med juni 2023 behö-

ver påbörjas snarast. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 224 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Budget och verksamhetsplan redovisas senast vid kommunstyrelsens sam-

manträde 2023-03-14. 

----- 
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Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr 

 

Bakgrund 

Direktionen för kommunalförbundet har fastställt delårsrapporten januari-au-

gusti 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 225 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 
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Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025  
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef 

 

Eftersom det är valår ska det, efter valet, nya fullmäktige fastställa budgeten. 

Årsbudget 2023 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen 

föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemen-

samma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har 

därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområ-

den och gemensamma nämnder.  

 

De gemensamma nämnderna är 

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

mun (värdkommun Norsjö)  

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

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

och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)  

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

Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).  

 

Trots att pandemin klingat av är det fortsatt ekonomisk osäkerhet. Ukrainakri-

get påverkar skatteunderlagsprognosen, dock inte lika mycket som förväntades 

under årets första månader. Sverige har den högsta inflationen på över 30 år. 

Riksbanken har under året höjt styrräntan vid tre tillfällen och förväntas höja 

ytterligare en gång innan årsslutet. Dessutom har nytt avtal för pensioner beslu-

tats, vilket höjer kostnaderna långt mer än vad som prognosticerats under vå-

ren. I slutet av maj indikerade SKR att PO-påslaget förväntas höjas med 3,5 

procent till budgetåret 2023, något som eventuellt inte kommer att räcka. Be-

slut fattas i mitten av december. Det är därmed många faktorer som behöver 

beaktas till budgetåret 2023. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog har un-

der hösten deklarerat att år 2023 och 2024 ekonomiskt sett kommer att bli yt-

terst svåra år för kommunerna.  

 

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjäm-

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

prognos som SKR presenterade i slutet av augusti 2022. Beräkningarna grun-

dar sig även på att invånarantalet ökar med 10 personer från 1 november 2021 

till samma datum 2022. Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i bud-

get 2023 beräknats med en intäkt på 7 113 tkr, vilket är överensstämmande 

med SKR:s augustiprognos.  

Samverkan av budget genomfördes i slutet av september 2022 tillsammans 

med de fackliga organisationerna.  

 

Yrkanden i kommunstyrelsen 2022-11-29 

Mikael Lindfors (S) yrkar följande: 

 

Allmänt 

- Budget 2023 och plan för 2024-2025 fastställs enligt bilaga.  

- Fördelning av budgetramar fastställs för kommunfullmäktige, kommunsty-

relsen och gemensamma nämnder enligt följande: 

- Kommunfullmäktige      1 392 tkr 

- Kommunstyrelsen 309 263 tkr 



- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd   8 383 tkr 

- Trepartens renh.nämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem 336 tkr 

- Överförmyndarnämnd 55 tkr   

- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad budgetram i 

uppdrag att ta fram detaljbudget för 2023. Detaljbudgeten ska därefter före-

läggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Investeringsbudget för 2023 fastställs enligt bilaga. 

 

Taxor, avgifter och bidrag  

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2023 till oförändrat 8 000 

kronor/mandat.  

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

- Taxor och avgifter för år 2023 fastställs enligt bilaga Taxor och avgifter 

2023. 

 

Övrigt 

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

betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför till-

delning under våren 2023. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och eko-

nomisk ansvarig för 2023 fastställs. 

 

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar i enlighet med Kristdemokraternas förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 57 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 96 

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 132 

Protokoll CSG 2022-09-29, aktbilaga 

Budget 2023 och plan 2024-2025, aktbilaga 

Förslag till effektiviseringar och utökningar i budget 2023, aktbilaga 

Investeringar 2023, aktbilaga 

Taxor och avgifter 2023, aktbilaga 

Taxor och avgifter 2023, differenser (KD), aktbilaga 

Taxor och avgifter 2023, differenser (L), aktbilaga 

Övriga budgethandlingar 2023, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 236 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Allmänt 

- Budget 2023 och plan för 2024-2025 fastställs enligt bilaga.  

- Fördelning av budgetramar fastställs för kommunfullmäktige, kommunsty-

relsen och gemensamma nämnder enligt följande: 

- Kommunfullmäktige      1 392 tkr 

- Kommunstyrelsen 309 263 tkr 

- Gemensamma nämnder: 

- Miljö- och byggnämnd   8 383 tkr 

- Trepartens renh.nämnd 0 tkr 

- Drift av personalsystem 336 tkr 

- Överförmyndarnämnd 55 tkr   



- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad budgetram i 

uppdrag att ta fram detaljbudget för 2023. Detaljbudgeten ska därefter före-

läggas kommunstyrelsen för beslut.  

- Investeringsbudget för 2023 fastställs enligt bilaga. 

 

Taxor, avgifter och bidrag  

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2023 till oförändrat 8 000 

kronor/mandat.  

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

- Taxor och avgifter för år 2023 fastställs enligt bilaga Taxor och avgifter 

2023. 

 

Övrigt 

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

betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför till-

delning under våren 2023. 

- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och eko-

nomisk ansvarig för 2023 fastställs. 

----- 
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Partistöd – regler och rutiner för Norsjö kommun 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

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

kommunalt 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 utskottet 2022-11-15 § 161 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 239 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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. 

-----  
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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 utskottet 2022-11-15 § 162 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 240 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns och gäller från och med 

2023-01-01. 

---- 
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Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström 

 

Inför den nya mandatperioden behöver kommunstyrelsens reglemente revide-

ras utifrån de förändringar som gjorts. Kommunfullmäktiges presidium har va-

rit delaktig i processen. 

 

Yrkande i kommunstyrelsen 2022-11-29 

Mikael Lindfors (S) yrkar att kommunstyrelsen antar allmänna utskottets för-

slag med ändringen att § 29 får följande lydelse: 

Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 

beslutat. 

Inom kommunstyrelsens budget finns utrymmet insynstid. Insynstid fördelas en-

ligt fastställt arvodes- och ersättningsreglemente. 

Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens reglemente, aktbilaga  

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 163 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 241 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kommunstyrelsens reglemente godkänns och gäller från och med  

2023-01-01. 

----- 
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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. 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 165 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 242 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 
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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 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 166 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 243 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Informationen noteras. 

----- 
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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 tjänstgörande 

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

inte baseras på riksdagens basarvode. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

2022. 

 

Yrkande i kommunstyrelsen 2022-11-29 

Mikael Lindfors (S) yrkar följande tillägg: 

Den fasta beredningen får i uppdrag att ta fram ett förslag för förlorad arbets-

förtjänst till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

 

Beslutsunderlag 

Beloppsbilaga, bilaga 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 170 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 246 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Bilaga 1 – Beloppsbilaga för 

2023 med gjorda korrigeringar av beloppen. 

• Den fasta beredningen får i uppdrag att ta fram ett förslag för förlorad ar-

betsförtjänst till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

----- 
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Generella statsbidrag av riktad art 
 

Bakgrund 

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef. 

 

De svenska kommunerna har genom lagstiftning starkt självstyre, men ef-

tersom staten har fördelat ansvaret för samhällsservicen på kommu-

nerna finns ett intresse av att styra kommunerna för att säkerställa likvärdighet 

för alla medborgare 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.  

 

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 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 172 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 249 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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. 

----- 
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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 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 173 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 250 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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. 

----- 
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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 

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 174 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 251 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• 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. 

----- 
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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 

medborgardialog för fördjupningarna av Norsjö och Bastuträsk samhällen ut-

omhus i mindre grupper. De grupper som inbjöds var; fritids, elevråd, äldre och 

funktionsnedsättningsrådet, multinations, företagarna, företagare/allmänhet i 

Bastuträsk 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. 

 

Yrkanden i kommunstyrelsen 2022-11-29 

Charlotta Jansson Enquist (M) yrkar följande:  

Ordet ”vildmark” på sidan 13 i bilagan byts ut.  

Rubriken ”vård” på sidan 32 och 37 ändras till ”vård och omsorg”. 

För punkt 3.2.4.2 ska meningen” lokalbehovet för skolverksamhet bedöms idag 

som tillfredställande” ses över. 

I övrigt godkänns översiktsplanen 

 

Mikael Lindfors (S) yrkar att översiktsplanen godkänns.  

 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottet 2022-03-01 § 31  

Planhandlingar, aktbilaga 

Särskilt utlåtande, aktbilaga 

Allmänna utskottet 2022-11-15 § 177 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 253 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Översiktsplanen godkänns. 

----- 
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Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvar-
tal 3 2022 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteman är verksamhetschef Eva Bergström. Kommunerna har 

skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gyn-

nande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rappor-

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

fullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. 

 

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2022 kvartal 3, fanns 

det två LSS-beslut och ett SoL-beslut som inte verkställts.  

 

LSS – kontaktperson, resursbrist, två personer 

SoL – kontaktperson, resursbrist, en person 

 

Beslutsunderlag 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-11-14 § 102 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 256 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

• Rapporten godkänns. 

----- 
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Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunalförbundet Part-
nerskap Inland – Akademi Norr  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till medlems-

kommunernas.  

Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Direkt-

ionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 

september. Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. Budget-

förslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 

§ kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När 

budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlem-

marna ska erlägga till förbundet. Direktionens budgetförslag för kommunalför-

bundet 2023 finns redovisat i bilaga.  

 

Förslagen budget för 2023 ligger på 2 432 000 kronor, enligt det beslut om ett 

förslag på fördubblad budget som direktionen tog 2022-06-21. På mötet i juni 

diskuterades vad kommunerna vill ha av Akademi Norr och utifrån det diskute-

rades även om verksamhetsbudget ligger på en rimlig nivå. Den diskussionen 

ledde fram till förslaget om en fördubblad budget för 2023. Verksamhetschef 

fick även i uppdrag att titta på en uppdaterad fördelningsnyckel mellan med-

lemskommunerna. Verksamhetschef har gjort en utredning på några olika för-

delningsnycklar och resultatet av den utredningen redovisades på direktions-

mötet i oktober och förslaget landade i en oförändrad fördelningsnyckel. 

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan AN 2023, aktbilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-11-14 § 106 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 260 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Förslag till budget och verksamhetsplan godkänns. 

• För 2023 godtas en högre medlemsavgiften på 97 320 kr (från 41 300 kr år 

2021 och 72 600 kr år 2022). Kostnaden tas ur befintlig budget. 

----- 
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Långsiktig strategi – Akademi Norr  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Direktionsmötet i Sollefteå i juni 2022 gav uppdrag till verksamhetsledningen 

att återkomma med ett förslag på ett förnyat ramverk för det gemensamma ar-

betet. Förslag till ett nytt ramverk, gemensam överenskommelse och verksam-

hetsplan för Akademi Norr-kommunerna för mandatperioden 2023-2026, har 

arbetats fram. Ramverket tar upp följande:  

 

Uppdraget – långsiktig finansiering med tillräcklig personal, samarbete med 

andra, medlemmarnas roll måste förtydligas vad avser personella resurser och 

hur direktionens beslut verkställs inom varje kommun.  

 

Förslag till överenskommelse – som handlar om samhällsutbildningar, kun-

skapsspridning, företagens behov och samverkan.  

 

Genomförande – utökad verksamhetsbudget, långsiktig samverkan med lik-

nande aktörer, medlemskommunernas delaktighet genom lärcentrum, högsta 

kommunledningen och annan tillgängliggjord kompetens. 

 

Beslutsunderlag 

Gemensam överenskommelse AN 2023-2026, aktbilaga 

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-11-14 § 107 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 261 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Det nya ramverket Gemensam överenskommelse och verksamhetsplan för 

Akademi Norr-kommunerna för mandatperioden 2023-2026 godkänns. 

----- 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

 

Bakgrund 

Förbundsordningen beskriver hur medlemmarna ska samarbeta inom ramen för 

förbundet. Ett samordningsförbund ska ha en förbundsordning som är fastställd 

och beslutad av förbundets medlemmar. Även förändringar av förbundsord-

ningen ska beslutas av medlemmarna. Dessa ändringar kan inte göras av styrel-

sen. 

 

Den ändring som är gjord i förbundsordning 7 § Personal handlar om att an-

ställning av förbundschef antingen kan ske via förbundet eller tjänsteköp. 

 

Formuleringen i den tidigare förbundsordningen säger att förbundschef är an-

ställd av förbundet, vilket stämde då den tidigare chefen anställdes av förbun-

det. Detta stämmer inte längre då nuvarande förbundschef arbetar i förbundet 

via tjänsteköp från Region Västerbotten där han är fortsatt anställd.  

 

Den nya formuleringen i Förbundsordningen lämnar öppet för båda möjlighet-

erna. 

 

Beslutsunderlag 

Förbundsordning, aktbilaga 

Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 266 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

• Förslag till förbundsordning fastställs. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


