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 Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Kommunkontoret tisdag den 24 januari kl. 08:30-12:15 

 

Beslutande Lars-Åke Holmgren (KD), ordförande  

Andreas Landin (L), ersättare för Astrid Nerdal (S) 

 Hans Klingstedt (V) 

 Per Rud-Petersen (M) 

 
  

Övriga deltagande Ingela Lidström, sekreterare 

Eleonore Hedman, kommunchef 

Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling 

 Helene From, HR-chef, § 4, 5 

 Pernilla Hansson, projektledare, § 5 
  

Utses att justera Hans Klingstedt Paragrafer: 1-20 

 

Justeringens tid och plats Kommunkontoret, onsdag den 25 januari 
 
Underskrift ................................................................................................ 

Ingela Lidström, sekreterare 

 

 
 ................................................................................................ 

 Lars-Åke Holmgren, ordförande   
 
 
 ................................................................................................. 

 Hans Klingstedt, justerare 
 
____________________________________________________________________________ 

BEVIS OM ANSLAG 

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla   

Sammanträdesdag 2023-01-24 

Anslaget uppsatt  2023-01-25 Anslaget nedtages 2023-02-16 

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö 

 

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

                         Ingela Lidström 
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KS-22/00076 § 1 

 

Beslutsattestant och ersättare för projekt P2259, Läsfrämjande in-
satser 2022/2023 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh 

 

Statens kulturråd genomför en satsning på ett läsfrämjandelyft för folkbibliote-

karier. Satsningen syftar till att bidra till kompetensutveckling för folkbiblio-

tekspersonal inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus 

på barns och ungas läsning.  

 

Norsjö kommun har erhållit 30 000 kr i bidrag för kompetenshöjande insatser. 

Bidraget får användas 2022 och 2023. Bidraget ska återredovisas senast 2024-

04-02. 

 

För bokföring av insatserna föreslås att nytt driftprojekt startas. Till projektet 

P2259, Läsfrämjande insatser 2022/2023, föreslås att utse Mari-Louise Skogh 

som attestant, med Elin Andersson som ersättare. Ansvarsområde föreslås fast-

ställas till 320, Bibliotek. 

 

Ekonomi  

Erhållna externa bidrag om 30 tkr. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

År 2022-2023. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Till attestant för projekt P2259, Läsfrämjande insatser 2022/2023, utses 

Mari-Louise Skogh, med Elin Andersson som ersättare. 

• Ansvarsområde fastställs till 320, Bibliotek. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Tina Lundgren  

Mari-Louise Skogh 

Elin Andersson 

Berith Enkvist 
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KS-23/00077 § 2 

  

Beslutsattestant och ersättare för P2341 SHiMR  
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-06 att Norsjö kommun ska medverka i ett 

nytt projekt för strategisk samverkan inom Region 10:s näringslivsfunktioner. 

Projektet Strategisk samverkan för Hållbar näringslivsutveckling i Möjligheter-

nas Region (förkortat SHiMR) ska pågå 2023 – 2026.  

  

Projektets totala finansiering är nu beviljad och projektstart förbereds.  

  

Projektkostnader kommer att upparbetas i var och en av de medverkande kom-

munerna. Kostnaderna ska sedan redovisas till projektägaren Lycksele kom-

mun.  

  

För Norsjö kommuns kostnader i projekt SHiMR har projektnummer P2341 

lagts upp.   

   

Allmänna utskottets beslut 

• Till projekt P2341 SHiMR utses näringslivschef (vakant) till attestant med 

Elin Andersson som ersättare.  

• Ansvarsområde för P2341 SHiMR fastställs till 310 Näringsliv och sam-

hälle.  

 ----- 

  

 

 

 

 

 

 
 

Beslutet skickas till  

Ingrid Ejderud Nygren  

Elin Andersson  

Tina Lundgren  
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KS-23/00078 § 3 

  

Information om regional branschmässa för lokala livsmedel   
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

  

I det regionala livsmedelsarbetet Matkompassen samverkar Länsstyrelsen i 

Västerbotten med regionala aktörer, organisationer, kommuner och näringsliv 

för att den nationella och regionala livsmedelsstrategin ska få genomslag i Väs-

terbotten. Erfarenheter från arbetet hittills visar behov av att göra mer i länet 

inom det strategiska området Konsument och marknad som är ett utpekat om-

råde i den nationella livsmedelsstrategin.   

  

Inom ramen för Matkompassen föreslås nu att arrangera en regional bransch-

mässa för lokala livsmedel. Mässan ska vara en business to business-mässa där 

länets livsmedelsproducenter ska ges möjlighet att skapa nya samarbeten, nya 

leverantörsavtal och hitta nya försäljningsvägar för de livsmedel som de produ-

cerar.  

Förslaget har tagits emot väl bland livsmedelsföretagen och en arbetsgrupp 

med producenter för att ta förslaget till nästa nivå, bland annat genom att an-

söka om finansiering för att realisera planerna.   

  

Inför ansökan har Länsstyrelsen efterfrågat en kontaktperson vid varje närings-

livskontor i länets kommuner. Detta för att visa att även kommunerna är samar-

betsparter i arbetet. Tillväxtavdelningen har meddelat intresse från Norsjö 

kommun och Mari Johansson kommer att vara kontaktperson.  

Åtagandet kräver ingen kontant medfinansiering. Motprestationen utgörs av 

medverkan på ca 3 möten, majoriteten digitala, samt att hjälpa till att skapa ett 

engagemang kring mässan i den egna kommunen med hjälp av Länsstyrelsen 

och arbetsgruppen.   

   

Allmänna utskottets beslut  

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-23/00073 § 4 

 

Sjukfrånvaro 
 
Bakgrund 

Vid sammanträdet redovisas sjukfrånvaron i Norsjö kommun. 

 
Beslutsunderlag 

Sjukfrånvaro, aktbilaga  

 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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KS-23/00074 § 5 

 
Personalförsörjning 

 

Vid sammanträdet redovisas bland annat en enkät till personal som avgått/slutat. 

 

Beslutsunderlag 

Bildspel, aktbilaga  
 

Allmänna utskottets beslut 

• Informationen noteras. 

----- 
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 § 6 

 

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-23/00026 § 7 

 
Ledansvar och projektägarskap i projekt för ledutveckling   
  

Bakgrund   

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren  

  

Under förra året gjorde Gold of Lapland tillsammans med Norsjö kommun en 

ansökan om projektmedel för utveckling av leder, vandrings- och cykelleder. 

Tillväxtverket prioriterade inte projektet då de bedömde att organisationen för 

förvaltning av lederna inte var tillräckligt väl utvecklad. I ansökan beskrevs hur 

arbete skulle ske för att skapa förvaltande organisation, men då ansökan gjor-

des fanns inte någon förvaltande organisation vilket föranledde avslag.  

Nu öppnar en ny stödmöjlighet hos Tillväxtverket och Gold of Lapland arbetar 

med en ansökan som ska lämnas in senast 2023-01-30. I projektet ingår att 

skapa kringleder som ansluter till Rågmjölsvägen genom Norsjö och Malå 

kommuner samt att skylta upp boende och aktiviteter. I projektet ingår även att 

skapa infrastruktur i form av rastplatser, skyltar och parkeringsplatser.   

  

Gold of Lapland önskar ett samarbete med Norsjö kommun även inför denna 

ansökan. Samarbetet innebär följande för Norsjö kommun.  

  

- Rollen som projektägare. Offentliga aktörer kan erhålla 100 % stöd. Om 

någon annan, t ex Gold of Lapland, ansöker är stödnivån högst  

90 % och en offentlig medfinansiering krävs.  

- Rollen som ledansvarig för de ledsträckor som ligger inom Norsjö kom-

mun. Malå kommun har fått motsvarande fråga för sträckorna inom Malå 

kommun  

  

Organisation för förvaltning och ledansvar är ett krav för att stöd ska beviljas. 

Vad ledansvaret skulle innebära framgår av bilaga.   

På många håll i landet är det kommuner som har rollen som ledansvariga.   

  

Ekonomi   

Rollen som projektägare innebär inte någon kontant medfinansiering så 100 % 

stöd kan beviljas. Administrativt arbete kommer att krävas.  

Kostnader förknippade med rollen som ledansvarig är svåra att överblicka.   

  

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv   

Projektet, och därmed projektägarskapet omfattar 2023 – 2026.  

Rollen som ledansvarig inleds inom projekttiden och gäller därefter tills vi-

dare.   

  

Yttrande  

Norsjö kommun har genom olika projekt (leader och LONA) medverkat i upp-

byggnad av ett antal vandringsleder. Vajsjöstigen har tillkommit på initiativ av  
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 § 7 forts. 

 

den ideella föreningen Vajsjöns Vänner, kommunen har ansökt om projektme-

del men leden förvaltas av den ideella föreningen.   

Vandringslederna Rågmjölsvägen och Kyrkstigen mellan Bastuträsk och Nor-

sjö, samt Norakammen, har byggts upp inom leaderprojekt där Norsjö kommun 

varit projektägare. Efter projektet har den ideella föreningen Norsjöbygdens 

kulturleder åtagit sig att förvalta lederna. Infrastruktur i form av rastplatser och 

skyltar har överlämnats till föreningen. Föreningen erhåller även ett mindre 

skötselbidrag som ska täcka ansvarsförsäkring.   

  

En vidareutveckling av infrastruktur för friluftsliv är ett vällovligt initiativ som 

gynnar både boende och besökare. Lederna spelar också en ökande roll för 

Norsjöbygdens besöksnäring.  

  

Att åta sig rollen som projektägare för ytterligare ett projekt för ledutveckling 

är ett uppdrag som Norsjö kommun skulle ha möjlighet att åta sig. Det skulle 

innebära en högre grad av extern finansiering. Om Gold of Lapland är projektä-

gare krävs en kontant medfinansiering från Norsjö kommun och för närvarande 

är beslutsutrymmet mycket begränsat för medfinansiering av projekt.   

  

Rollen som ledansvarig är en mer komplex fråga då den inte på ett tydligt sätt 

går att överblicka. Norsjö kommun har idag inte några vandringsleder som ägs 

och förvaltas i kommunal regi. I organisationen finns inte något tydligt ansvar 

för friluftsfrågor och därmed inte någon budget för drift, underhåll, försäk-

ringar eller tjänsteköp för utförande av uppdraget.   

  

Utifrån denna beskrivning föreslås att Norsjö kommun inte åtar sig rollerna 

som projektägare och ledansvarig även om detta innebär att det föreslagna pro-

jektet faller.   

  

Beslutsunderlag 

Beskrivning av vad ledansvar innebär, bilaga  

  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun avstår från medverkan i det planerade projektet.  

• Norsjö kommun åtar sig inte rollen som ledansvarig. 

-----  

  
 

Beslutet skickas till  

Gold of Lapland  

Stefan Lundgren, Malå kommun  

Elin Andersson  

Ingrid Ejderud Nygren  
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KS-22/01371 § 8 

 

Medfinansiering till Förstudie Spillvärme till nya byggnader 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Beatrice Bergqvist, Ingrid Ejderud-Nygren 

 

Tillväxtverket har under perioden 17 november till 14 december 2022 haft en 

utlysning inom ”Stärk grön omställning och bekämpa klimatförändringar” Utlys-

ningen handlar i korthet om att med de globala hållbarhetsmålen i fokus behöver 

Övre Norrland anta utmaningarna kopplat till klimatet genom teknologisk ut-

veckling med fokus på bland annat fossilfria energislag, effektiv energilagring 

och effektivare produktionsprocesser samt cirkulär ekonomi. Utlysningen syftar 

bland annat till att utveckla smarta energisystem. 

 

De kommande åren står Norsjö kommun inför stora investeringar i nya byggna-

der. Det är därför i kommunens intresse att verka för att hålla nere driftkostna-

derna i de nya byggnaderna. En möjlighet till detta är att nyttja redan befintliga 

processer som genererar spillvärme.  

 

Sammanfattning av projektet: Projektet, som bedrivs i förstudieformat, undersö-

ker möjligheterna att använda redan producerad värme från en befintlig process 

för uppvärmning i nya byggnader som planeras i kommunen. Byggnadernas 

energibehov utreds angående möjlighet till matchning mot den spillvärme som 

kan produceras i serverhallar. Digitaliseringen har ökat behovet av energikrä-

vande serveretableringar. Problemet är att värmeutsöndringen inte används utan 

vädras ut, vilket skapar belastning på energisystemet. Projektet ska jobba för att 

skapa ett koncept som är applicerbart i många verksamheter samt beräknings-

grunder för hur stora serverhallar som behövs för att skapa ett mervärde i olika 

byggnader. Det behövs samverkan för att skapa tillräcklig kapacitet. Offentlig-

heten driver projektet, den sekundära målgruppen, näringslivet, ska vara delaktig 

så slutprodukten blir ett koncept som är applicerbart även för små och medel-

stora företag. 

 

Ekonomi  

Stödfinansiering sökt hos Tillväxtverket: 240 000 kr 

Stödfinansiering sökt hos Region Västerbotten: 360 000 kr 

Finansiering Norsjö kommun: 150 000 kr i likvida medel och 50 000 kr i medfi-

nansiering i form av tid. 
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 § 8 forts. 

 

 
 

Kvarvarande belopp för beslut, sek 2023 2024 
Kst 1901 114 879 159 655 
Bygdemedlens näringslivsfrämjande del 37 662 89 887 

Totalt 152 541 249 542 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Projekttid: 2023-03-01-2024-02-28 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Norsjö kommun finansierar projektet med totalt 200 000 kr år 2023-2024 

fördelade enligt nedanstående. 

- 114 000 kr i medfinansiering för 2023  

- 50 000 kr i medfinansiering i form av tid under 2023  

- 36 000 kr i medfinansiering för 2024 

• Medfinansiering och omdisponering av medel hänvisas från kst 1901, Medfi-

nansiering av utvecklingsprojekt. 

• Kostnaden påförs P2340, Förstudie Spillvärme till nya byggnader. 

• Till projekt P2340, Förstudie Spillvärme till nya byggnader, utses Beatrice 

Bergqvist till attestant med Elin Andersson som ersättare. 

• Ansvarsområde till P2340, Förstudie Spillvärme till nya byggnader, fastställs 

till 310, Näringsliv och samhälle. 

• Medfinansiering beviljas under förutsättning att även Tillväxtverket och 

Region Västerbotten godkänner medfinansiering. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Beatrice Bergqvist 

Ingrid Ejderud Nygren 

Tina Lundgren 

Elin Andersson 
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KS-23/00028 § 9 

 
Fastställande av regler och ersättningar för hemsändningsbi-
drag 2023 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Jessica Holmström 

 

Grundläggande service i glesbygden är en förutsättning för att människor 

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

endast två affärsidkare som bedriver dagligvaruhandel utanför tätorten och 

många kommuninnevånare får därför svårt att tillgodose sin försörjning av 

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

landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och 

drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolk-

ningsmässiga förhållanden.  

Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsänd-

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

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

behovet av stöd kan bedömas.  

Inga förändringar föreslås från 2022 års regler och ersättningar för hem-

sändningsbidrag, uppmana att ansöka om stödet via Norsjö kommuns e-

tjänst. 

 

Ekonomi  

Detaljbudget för hemsändningsbidrag 2023 tas av kommunfullmäktige. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Regler och ersättningar för hemsändningsbidrag gäller under 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Regler och ersättning för hemsändningsbidrag 2023, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Regler för hemsändningsstöd 2023 fastställs enligt bilaga. 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Elin Andersson 

Jessica Holmström 
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KS-22/01201 § 10 

 

Förfrågan om köp av mark från Norsjö 56:22 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson 

 

En förfrågan om köp av mark har inkommit från fastighetsägaren av Norsjö 

8:75. Förfrågan gäller ett markområde på ca 2,4ha i anslutning till jordtippsvä-

gen. Markområdet består av skogsmark och ligger utanför planområde för den 

nya detaljplanen för industriområdet Långhultet.  

Norr om jordtippsvägen planeras för industrimark.  

 

 

 
 

Ekonomi  

Enligt kommunens taxor är tomtpris för övrig mark 20 kr/m² vilket skulle ge ett 

pris på 48 000 kr. Detta är dock ej avstyckad tomtmark i dagsläget utan skogs-

mark. Någon värdering av skogen har ej gjorts. 

 

Beslutsunderlag 

Inkommen förfrågan 2022-10-25, bilaga 

  



NORSJÖ KOMMUN  PROTOKOLL 14(28) 
Allmänna utskottet 2023-01-24 

 
 

K:\Protokoll\AU\2023\230124.docx 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering 

 
  

 § 10 forts. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Med anledning av närheten till planerat industriområde försäljs inte marken 

och skogsområdet söder om jordtippsvägen bevaras för att ge ett skydd mot 

närliggande bostadshus. 

• Kommunal utveckling får i uppdrag att se över möjligheten att arrendera ut 

området. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Viktoria L Harnesk  
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KS-22/01101 § 11 

 

Riktlinjer för förtroendevaldas e-post – Norsjö kommun 
 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe, digitaliseringssamordnare 

 

Under utbildning med nyvalda förtroendevalda gällande deras användning av 

e-post uppdagades det att avsaknaden av uppgifter om förtroendevalda i gäl-

lande riktlinje. 

 

Dokumentet ska därför ses som ett tillfälligt komplement till gällande regler 

och rutiner för post och e-post. Under mandatperioden kommer Regler och ru-

tiner för post och e-post revideras, då kommer förtroendevalda omfattas av 

detta dokument.  

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för förtroendevaldas e-post, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Riktlinjer för förtroendevaldas e-post Norsjö kommun godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ina Jeuthe 

Ingela Lidström 
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KS-23/00030 § 12 

 

Reviderad riktlinje säkerhetsskydd Norsjö kommun 
 
Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe, beredskapssamordnare  

 

Norsjö kommun antog 2017 en riktlinje för säkerhetsskydd. 2019-04-01 trädde 

den nya Säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft. Den nya lagen innehåller nya 

krav som innebär att riktlinjen behöver uppdateras. 

 

Exempelvis tydliggör den nya lagen skyldigheterna för den som bedriver säker-

hetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säker-

hetsskyddsanalyser för sina verksamheter. Det är numera obligatoriskt med spår-

barhetslogg och säkerhetsskyddschef för alla verksamhetsutövare. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinje säkerhetsskydd Norsjö kommun, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Riktlinje säkerhetsskydd Norsjö kommun godkänns. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ina Jeuthe 
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KS-23/00010 § 13 

 

Informationssäkerhetspolicy Norsjö kommun 
 

Bakgrund  

Beredande tjänstepersoner: Ina Jeuthe, beredskapssamordnare och Joel Söder-

berg, IT-chef. 

 

2018-08-01 trädde EU:s NIS-direktiv (EU-direktiv om informationssäkerhet) i 

kraft som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna 

omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Di-

rektivet införlivas i den svenska rättsordningen genom lagen om informationssä-

kerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174). 

 

Sedan tidigare finns krav på att statliga myndigheter ska se till att informations-

hanteringen uppfyller krav på säkerhet som finns i förordning (2015:1052) om 

krisberedskap och höjd beredskap.  

 

Sveriges kommuner måste ha ett systematisk och implementerat informationssä-

kerhetsarbetet för att hantera och skydda informationen i verksamheterna. Detta 

måste ske på ett sådant sätt att rättsliga och verksamhetsmässiga krav, samt in-

vånarintressen, kan tillgodoses. 

 

Norsjö kommun har tidigare saknat en renodlad policy för informationssäkerhet 

och i och med detta även saknat ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. 

 

Beslutsunderlag 

Informationssäkerhetspolicy, aktbilaga 

Informationssäkerhetsriktlinje, aktbilaga 

Handlingsplan informationssäkerhet, aktbilaga 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet återremitteras till verksamheten för justering av policyn enligt vid 

sammanträdet givna direktiv. 

----- 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Ina Jeuthe 

Joel Söderberg 
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KS-23/00039 § 14 

 
Firmatecknare för Norsjö kommun 

 

Bakgrund 

Enligt reglemente för kommunstyrelsen § 30, ska avtal, andra handlingar och 

skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen, undertecknas av ordförande eller 

vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som sty-

relsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska under-

teckna handlingar. 

Beslut om firmatecknare ska tas årligen i oktober, enligt beslut om rutin, såvida 

inte någon förändring föranlett beslut om firmatecknare vid annan tidpunkt. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen 

och dess utskott ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Mi-

kael Lindfors med vice ordförande Hans Klingstedt som ersättare samt 

kontrasigneras av kommunchef Eleonore Hedman med kommunsekrete-

rare Ingela Lidström som ersättare. 

• För nedanstående ärenden uppdras till nedan förtecknade att underteckna 

angivna handlingar: 

 

Ärendetyp Fullmakt till 

Undertecknande av borgens- Kommunstyrelsens ordf. Mikael 

åtaganden samt skuldförbindelse Lindfors samt kommunstyrelsens v. 

vid upptagande av lån ordf. Hans Klingstedt som ersättare. 

Kontrasigneras av kommunchef Eleo-

nore Hedman med kommunsekreterare 

Ingela Lidström som ersättare. 

 

Bemyndigande att underteckna Kommunstyrelsens ordf. Mikael 

köpeavtal vid markförvärv Lindfors samt kommunstyrelsens v.  

  ordf. Hans Klingstedt som ersättare. 

Kontrasigneras av kommunchef Eleo-

nore Hedman med kommunsekreterare 

Ingela Lidström som ersättare.  

 

För nedanstående ärenden gäller även att vid byte av befattningshavare och 

vid längre ledigheter där vikarie utses, gäller fullmakt till befattningsha-

vare alternativt vikarie. 

 

Uttag ur post- och bankräkningar Ekonomichef Tina Lundgren, 

 ekonom Sara Andersson, 

ekonomiassistent Malin Lundström,   

ekonomiassistent Astrid Forslund (full-

makten gäller endast två i förening) 
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 § 14 forts. 

 

Undertecknande av ansökningar Ekonomichef Tina Lundgren, ekonom 

om lagsökningar/betalningsföre- Sara Andersson, ekonomiassistent 

läggande Malin Lundström, ekonomiassistent    

  Astrid Forslund (fullmakten gäller  

  endast två i förening) 

 

Utfärdande och undertecknande  Lönesamordnare Anneli Johansson, 

av anmälan om arbetsskada, lönesamordnare Marie Hugosson 

arbetsgivarintyg, AFA-försäkring 

----- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet skickas till 

Ingrid Ejderud Nygren 

Berörda enligt ovan 
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KS-22/01349 § 15 

 

Internkontrollplan 2023  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Enligt reglementet för internkontroll ska kommunstyrelsen varje år anta en sär-

skild plan för uppföljning av den interna kontrollen.  

 

Kommunchefen ansvarar för att en sådan plan tas fram där planerade aktiviteter 

för att säkerställa en fungerande intern kontroll redovisas, bl.a. ska följande 

framgå:  

 

 Beskrivning om när och hur under året den interna kontrollen ska ske.  

 Uppföljning och bedömning av effektiviteten i genomförda kontroller.  

 Åtgärdsplan för utveckling av den interna kontrollen för kommande verk-

samhetsår. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Ingela Lidström 
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KS-23/00016 § 16 

 

Verksamhetsplan 2023 
 

Bakgrund  

Norsjö kommun har en fastställd budget och under året kommer nya övergri-

pande mål för mandatperioden att fastställas. Analysen från utfall av föregående 

års mandatmål, omvärldsfaktorer och verksamheternas behov har lett till förslag 

till en kommungemensam verksamhetsplan för 2023. Utöver den kommunge-

mensamma verksamhetsplanen finns specifika planer för vissa verksamhetsom-

råden. 

 

Verksamhetsplanen talar om HUR man avser att arbeta under kommande år för 

att uppnå målen och röra sig i riktning mot visionen och dess sex fokusområden. 

2023 års verksamhetsplan styr inte specifikt mot mandatmålen då dessa ej än är 

fastställda. 

 

Verksamhetsplanen antas politiskt, men kan komma att ändras under året av 

verksamheten själv om större förändringar sker som inte kunnat förutses vid 

årets inledning (pandemi, krig, naturkatastrofer m.m.). I så fall ska förändring-

arna i planen godkännas av närmast följande kommunstyrelse.  

 

I verksamhetsplanen för det kommande året konkretiseras hur vision, mål och 

strategidokument ska förverkligas. Verksamhetsplanen ska vara realistisk och 

ska realiseras inom ramen för fastställd budget. I den här verksamhetsplanen 

redovisas hur förvaltningen gemensamt avser att röra sig i riktning mot vision 

och därmed nå en högre grad av måluppfyllelse under 2023.   

 

Vid delårsbokslut och årsbokslut följer styrelsen upp hur utvecklingen gått och 

om de övergripande målsättningarna har uppnåtts genom den fastställda intern-

kontrollplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Verksamhetsplanen godkänns. 

----- 

 

 

Beslutet skickas till 

Eleonore Hedman 

Elin Andersson 

Camilla Hedlund 

Eva Bergström 
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KS-22/01271 § 17 

 

Likvidation Regionförbundet Västerbottens län  
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Regionförbundet Västerbottens län avvecklades per 2018-12-31. En årsredovis-

ning för 2018 upprättades och har skickats ut till samtliga 16 medlemmar för 

godkännande och beslut i ansvarsfrågan.  

 

Regionfullmäktige fastställde årsredovisningen för Regionförbundet Västerbot-

tens län 2018 och beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 samt dess 

enskilda ledamöter i juni 2019. I det fall behandling av årsredovisningen samt 

ansvarsprövningen inte redan har skett hos övriga medlemmar behöver så ske, se 

förslag till beslut.  

 

Likvidationen är nu avslutad, tillgångar och skulder och övriga åtaganden är re-

glerade eller överförda till Region Västerbotten och en fördelning av kvarva-

rande bankmedel har beräknats. Fördelningsnyckeln vid denna beräkning är re-

spektive medlems inbetalade avgifter till regionförbundet under dess levnadstid, 

det vill säga under perioden 2008-2018. Detta i enlighet med § 23 i regionför-

bundets förbundsordning:  

 

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

der i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet. 

 

Ekonomi  

Totala anslag från Norsjö 2008-2018:  3 510 090 kr 

Fördelning kvarvarande bankmedel,  

likvidation Regionförbundet Västerbottens län:     7 374,75 kr 

 

Utbetalning i december 2022. 

 

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  

Behandling av årsredovisning 2018 samt ansvarsprövning ska ske i respektive 

kommuns fullmäktige senast 2023-06-30. 

 

Beslutsunderlag 

Slutredovisning likvidation Regionförbundet Västerbottens län, aktbilaga 

Granskningsrapport PwC, aktbilaga 

Skrivelse slutredovisning Likvidation Regionförbundet Västerbottens län 2022, 

aktbilaga 

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse, aktbilaga 
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 § 17 forts. 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning 2018 för 

Regionförbundet Västerbottens län samt beviljar för egen del ansvarsfrihet 

för förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda ledamöter.     

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Region Västerbotten 
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KS-22/01105 § 18 

 

Motion - Utmaningsrätt 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman 

 

Moderaterna i Norsjö har inkommit med en motion där man vill ge kommunsty-

relsen i uppdrag att ta fram ett regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gente-

mot kommunalt utförd verksamhet. 

 

Moderaterna menar att såväl kommunen som näringslivet kan gagnas av utma-

ningsrätten. Den skulle kunna leda till fler privata arbetstillfällen, högre kvalitet i 

kommunens verksamhet och bättre hushållning med Norsjöbornas skattepengar. 

 

Tjänsteyttrande 

Utmaningsrätt är något som mycket riktigt kan gynna såväl en kommun som det 

lokala näringslivet om rätt förutsättningar föreligger.  

I Norsjö kommun har majoritetspartiet Socialdemokraterna gått till val på att all 

vård, skola och omsorg ska bedrivas i kommunal regi. 

 

Utmaningsrätt förutsätter en tillräckligt stor bredd på näringslivet i de områden 

som ska konkurrensutsättas. I små kommuner har det visat sig mycket svårt att 

genomföra i praktiken. 

 

Administrativa resurser som ska hantera utmaningsrätten skulle också behöva 

tillsättas – även om det i slutändan inte innebär att någon privat aktör vinner en 

konkurrensutsättning.  

 

Verksamhetens förslag till beslut  

- Motionen avslås.  

 

Yrkanden 

Per Rud-Petersen (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar att ärende överlämnas till kommunstyrelsen 

utan eget yttrande. 

 

Hans Klingstedt (V) yrkar bifall till Lars-Åke Holmgrens yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på Per Rud-Petersens förslag och Lars-Åke 

Holmgrens förslag och finner att allmänna utskottet beslutar enligt Lars-Åke 

Holmgrens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-10-24, bilaga 
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 § 18 forts. 

 

Allmänna utskottets beslut 

• Ärende överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Motionärerna Charlotta Jansson Enquist (M) 

Håkan Jansson (M) 

Per Rud-Petersen (M) 

Eleonore Hedman  
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KS-22/01368 § 19 

 

Motion - Veto mot vindkraftsparken Tomasliden 
 

Bakgrund  

Beredande tjänsteperson: Elin Nilsson, miljö- och byggchef 

 

Moderaterna har lämnat in en motion där de föreslår att kommunfullmäktige 

fattar följande beslut:  

att Norsjö kommun lägger veto mot WPDs vindkraftspark Tomasliden och före-

slår WPD en omförhandling där kommunen får 10% av el-försäljningen per år. 

 

Verksamhetens yttrande 

Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft end-

ast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.  

 

Ett tillstyrkande eller avstyrkande av tillstånd för vindkraft ska motiveras och 

grunden för beslutet ska vara om etableringen utgör lämplig mark- eller vat-

tenanvändning. Beslutet grundas därför företrädesvis på de riktlinjer som anges 

i översiktsplanen. I kommunens gällande vindkraftsplan är Tomasliden utpekat 

som lämpligt för vindkraft. 

 

Norsjö kommun tillstyrkte anläggningen i Tomasliden, i enlighet med kommu-

nens vindkraftsplan, i kommunfullmäktige 2015-10-26, § 120. 

 

Vidare ska kommunen inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan. Att göra till-

styrkandet i sig beroende av att ersättning betalas strider mot regeringsformens 

krav på saklighet och opartiskhet. 

 

WPD:s tillstånd att anlägga vindkraftspark vid Tomasliden vann laga kraft 

2018-01-12. Då beslutet vunnit laga kraft kan kommunen inte åberopa sitt veto 

om inte nya omständigheter dyker upp, tex att bolaget ansöker om ändringstill-

stånd. WPD ansökte om ändringstillstånd under 2021, där bolaget önskade 

bygga högre verk än de tillståndsgivna. Länsstyrelsen avskrev dock ärendet i 

februari 2022 efter att bolaget återkallat sin ansökan. Det innebär att WPD fort-

sätter att jobba vidare med sitt laga kraftvunna tillstånd som kommunen inte 

kan åberopa sitt veto på. 

 

Verksamhetetens förslag till beslut  

Motionen avslås. 

 

Yrkanden 

Per Rud-Petersen (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Andreas Landin (L) yrkar bifall till Per Rud-Petersens förslag. 
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 § 19 forts. 

 

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar avslag på motionen. 

 

Ordförande ställer proposition på Per Rud-Petersens förslag och Lars-Åke 

Holmgrens förslag och finner att allmänna utskottet beslutar enligt Lars-Åke 

Holmgrens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-12-12, bilaga 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

• Motionen avslås. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Moderaterna 

Elin Nilsson 
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KS-23/00079 § 20 

 
Ändring i delegeringsordningen 
 

Bakgrund  

Från 2023-01-01 har den nya centrala bemanningen startat under personalen-

heten. 

Från och med 2023-02-01 påbörjar bemanningsledaren sitt uppdrag. I uppdraget 

ingår att vara arbetsledare för alla timvikarier inom Norsjö kommun. Detta inne-

bär också att vara den som anställer och sätter lön. 

 

I dagsläget är det personalenheten och personalutvecklare som lägsta delegat en-

ligt delegeringsordningen kan göra detta. I den nya organisationen är det bättre 

att detta ligger på bemanningsledaren. 

 

 

 
 

 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 

• Punkt 3.7 ändras till att lägsta delegat är bemanningsledare.  

• Punkt 3.11 ändras till att lägsta delegat är bemanningsledare. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Helene From 

 

 


