KOMMUNFULLMÄKTIGE
i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö
måndag den 7 december 2020 kl. 18.00.
Partigrupperna samlas måndag den 7 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.

Under rådande omständigheter har partiernas gruppledare enats om att fullmäktige
reducerar antalet ledamöter till hälften.

Ä r e n d e n:
1.

Inledning och öppnande av sammanträdet

2.

Upprop

3.

Val av protokollsjusterare, justering sker måndag den 14 december kl. 13:00

4.

Arbetsordning

5.

Val av ordförande och vice ordförande för 2021 – Trepartens renhållningsnämnd

6.

Delgivning

7.

Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen

8.

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
KS § 220/20

9.

Antagande av detaljplan för Noretområdet
KS § 221/20

10.

Detaljbudget – Trepartens renhållningsnämnd
KS § 222/20

11.

Information – Granskning av delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr
KS § 223/20

12.

Deltagande på distans vid sammanträden i utskott, nämnder, styrelser samt
kommunfullmäktige
KS § 226/20

13.

Förlängning av samverkansavtal – gemensam nämnd för drift av personalsystem
KS § 230/20

14.

Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2021
KS § 232/20

15.

Pandemiplan
KS § 238/20

16.

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt
KS § 241/20

17.

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
KS § 242/20

18.

Förutsättningar för ny sim- och sporthall
KS § 244/20

19.

Motion – Språktest för arbete inom äldreomsorgen
KS § 247/80

20.

Motion – Utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldreomsorgen
KS § 248/20

21.

Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till
behandling

Norsjö 2020-11-27

Sam Venngren
Kommunfullmäktiges ordförande

5
Val av ordförande och vice ordförande för 2021 – Trepartens renhållningsnämnd
Bakgrund
Enligt trepartens renhållningsnämnds reglemente ska Norsjö kommun utse en
ordförande och en vice ordförande. Dessa ska välja på ett år räknat från den
1 januari varje år. Parterna är dock överens om att posterna bör roteras årsvis
mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden.
Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2020-11-17 att föreslå kommunfullmäktige utse Mikael Abrahamsson, Malå kommun, till ordförande och Mattias
Degerman, Norsjö kommun, till vice ordförande för 2021.
Beslutsunderlag
Trepartens renhållningsnämnd 2020-11-17 § 18
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunfullmäktiges beslut
• För trepartens renhållningsnämnd utses Mikael Abrahamsson, Malå kommun till ordförande och Mattias Degerman, Norsjö kommun, till vice ordförande för år 2021.

6
Delgivning
Gemensam överförmyndarnämnd
KS-20/01475
Protokoll 2020-11-10 § 129 – Kvalitetssäkring av handläggning inom gemensam överförmyndarnämnd
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunfullmäktiges beslut
• Delgivningen läggs till handlingarna.

7
Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående medborgarförslag ska delges kommunfullmäktige.
Medborgarförslag
Användning av fyrverkerier

Ingår i miljö- och byggnämndens översyn av
de lokala ordningsföreskrifterna. Förslaget anses därmed vara besvarat.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunfullmäktiges beslut
• Delgivningen läggs till handlingarna.
----

8
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Bakgrund
Miljö- och byggnämnden har tillsyn över de som bedriver solarieverksamhet,
tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. Taxa för denna tillsyn saknas i Malå kommun och i Norsjö kommun är taxan från 2003, varför en översyn behövs. Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till ny taxa
för verksamhet enligt strålskyddslagen.
Miljö- och byggnämnden godkände 2020-10-27 förslag till taxa för verksamhet
enligt strålskyddslagen och föreslog respektive kommunfullmäktige att anta
taxan.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden 2020-10-27 § 89
Taxa, bilaga.
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 220
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas och träder i kraft
2021-01-01.
-----

9
Antagande av detaljplan för Noretområdet
Bakgrund
Förslag till detaljplan för Noretområdet har varit ute på granskning.
Följande har ändrats eller förtydligats till antagandehandlingarna:
- Tydliggjorts att även Trasten 15 berörs av en eventuell fastighetsreglering
av O1-området.
- Användningsområdet E utökas med cirka 40 m2 för att säkerställa ett eventuellt uppförande av en transformatorstation.
- För att säkra kommunens vattenledning har ett u-område lagts ut i plankartan.
Då planen hanteras enligt utökat förfarande är det kommunfullmäktige som ska
anta den.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-10-27 att godkänna detaljplanen för
Noretområdet och föreslog kommunfullmäktige i Norsjö att anta planen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden 2020-10-27 § 90
Planbeskrivning, bilaga
Granskningsredogörelse, bilaga
Plankarta, bilaga
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 221
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Detaljplanen för Noretområdet antas.
-----

10
Detaljbudget – Trepartens renhållningsnämnd
Budgetskrivelse
Eftersom beslut om införande av matavfallsinsamling ännu inte fattats i samtliga kommuner har inget nytt avtal kunnat upprättas för Treparten. Det nuvarande avtalet fortlöper därför i väntan på beslut.
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att ett nytt avtal mellan de
tre kommunerna kan upprättas är den del av budgeten för gemensam ingenjör
inom treparten tänkt att användas till arbetet med införandet under året 2021.
Sorseles utökning med insamling i hela kommunen kommer att innebära ökade
kostnader för Treparten mot föregående års budget. Sorseles procentuella andel
av de totala kostnaderna för Treparten kommer därmed att öka på motsvarande
sätt. Vad denna ökning innebär exakt har ännu inte helt kunnat fastställas och
budgeten innehåller därför en hög grad osäkerhet. Sorsele har i ett tidigt skede
beräknat att utökningen skulle innebära
340 tkr i ökade kostnader, detta har därför förts in i budgeten och fördelningen
mellan kommunerna påverkas på motsvarande sätt. Den exakta fördelningen
kan dock komma att justeras när mätningen har genomförts.
Arvodesersättning till politiker ska under 2021 komma att ingå i kostnader som
redovisas till treparten om inte annan ersättning utges av hemkommunen. Eftersom nivåerna för arvode ej ännu har fastställts är det endast ett antagande
som ligger till grund till den förändringen i budgeten.
Inga övriga utökningar, effektiviseringar eller investeringar planeras för 2021
och enligt tidigare beslut i treparten råder värdkommunens budgetförutsättningar med uppräkning av löner med 2,8 procent på årsbasis och prisökningar
motsvarande 0,9 %. Respektive kommun fattar beslut om sina respektive taxor
och sin budget för att finansiera trepartens verksamhet.
Värdkommunens förslag till detaljbudget redovisas i bilaga.
Beslutsunderlag
Detaljbudget Treparten 2021, bilaga
Trepartens renhållningsnämnd 2020-11-17 § 21
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 222
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Detaljbudget 2021 för trepartens renhållningsnämnd antas.
-----

11
Information – Granskning av delårsrapport Partnerskap Inland,
Akademi Norr
Bakgrund
Revisorerna i Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har
granskat delårsrapporten för 2020 och lämnat sitt utlåtande till samtliga kommuner.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, aktbilaga
Utlåtande, aktbilaga
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 223
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Informationen noteras.
-----

12
Deltagande på distans vid sammanträden i utskott, nämnder, styrelser samt kommunfullmäktige
Bakgrund
Mot bakgrund av den rådande situationen med risken för smittspridning av Coronavirus finns möjlighet att genomföra sammanträden på distans.
Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning det får ske, 6 kap. 24 § Kommunallagen (KL). Deltagandet ska i sådant
fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelse bör ordföranden och de ledamöter som deltar på
distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas.
Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.
Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mejl eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte.
En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut,
besluta om distansdeltagande. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att godkänna sammanträden via distansuppkopplade ledamöter i utskott, nämnder och styrelser under perioden
2020-04-01--2020-12-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 226
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Sammanträden via distansuppkopplade ledamöter i utskott, nämnder, styrelser samt kommunfullmäktige godkänns under perioden 2021-01-01-2021-12-31.
-----

13
Förlängning av samverkansavtal - gemensam nämnd för drift av
personalsystem
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Inger Johansson
Medlemmarna av den gemensamma nämnden för drift av personalsystem är
Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämndens verksamhet
regleras dels av reglemente, dels av samverkansavtal mellan de samverkande
kommunerna. Dessa dokument ska godkännas av kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna. Nuvarande avtal är giltigt till och med 2020-12-31.
Det pågår diskussioner kring innehåll i avtalet och servicenivå med mera.
Dessa diskussioner beräknas avslutade under första kvartalet 2021. Det finns
därför anledning att förlänga nuvarande avtals giltighetstid till 2021-06-30, för
att skapa möjlighet för nämnden att under våren 2021 presentera ett förslag till
nytt avtal, som då har anpassats till eventuella nya förutsättningar. För att fullmäktige i respektive kommun ska kunna behandla ärendet före årsskiftet saknas möjlighet att avvakta nästa sammanträde med nämnden.
Ordföranden har, enligt beslut i nämnden, i uppdrag att besluta på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Ordförande i Skellefteå har således fattat beslutet som delges Norsjö kommun och kommunfullmäktige i Norsjö kommun har att ta ställning till detta.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Avtalstiden förlängs till 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut – ordförande Skellefteå kommun, bilaga
Samverkansavtal förlängning 2021-01-01 till 2021-06-30, bilaga
Allmänna utskottet 2020-11-10 § 138
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 230
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Nuvarande avtal mellan de samverkande kommunerna förlängs till och med
2021-06-30.
-----

14
Regler och ersättningar för hemsändningsstöd 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Beatrice Axelsson
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 befolkningsmässiga förhållanden.
Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsändningsstöd till butiker. I förordningen om stöd till kommersiell service framgår
att kommunen har att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av
stöd kan bedömas.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Gäller för året 2021.
Beslutsunderlag
Regler för hemsändningsbidrag 2021, bilaga
Allmänna utskottet 2020-11-10 § 142
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 232
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Regler för hemsändningsstöd 2021 fastställs.
-----

15
Pandemiplan
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Siv Bäckström
Kommunfullmäktige antog 2009-10-09 § 56 en plan för hantering av pandemi i
Norsjö kommun. Planen har nu reviderats och uppdaterats utifrån de förutsättningar och förhållanden som är nu rådande.
Beslutsunderlag
Pandemiplan, bilaga.
Allmänna utskottet 2020-11-10 § 150
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 238
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Pandemiplan för Norsjö kommun antas.
• Revidering av pandemiplan ska ske varje ny mandatperiod
-----
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Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.
KS-20/01237
Förändring av körriktning vid återvinningscentralen.
Remiss skickad till kommunal utveckling 2020-10-07.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-10 § 154
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 241
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Informationen noteras.
-----

17
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
KS-20/01280
Utred förutsättningarna för nya skoltider och ändrade tidtabeller för linjetrafik
och skolskjuts.
Remiss skickad till utbildning 2020-10-19.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-10 § 155
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 242
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Informationen noteras.
-----

18
Förutsättningar för ny sim- och sporthall
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Elin Andersson
Norsjö simhall med tillhörande sporthall invigdes 1966 och har använts flitigt
under många år, även om den har genomgått flera större renoveringar. Simhallen har passerat sin tekniska livslängd och kommunal utveckling fick därför i
uppdrag av kommunstyrelsen 2017-04-26 att utreda förutsättningar och ta fram
beslutsunderlag för eventuell renovering av badhus alternativt nybygge samt
förutsättningar för framtida sporthall.
En styrgrupp och en arbetsgrupp utsågs för att driva arbetet med denna utredning. I styrgruppen har funnits representanter både från politiska partierna,
kommunens ledning samt representant för Norsjöidrotten i samverkan. Arbetsgruppen har bestått av verksamhetschef för kommunal utveckling, avdelningschefer för teknik, fritid och service samt badmästare och upphandlare. Andra
funktioner inom kommunen har också varit behjälpliga i arbetet med detta uppdrag, exempelvis byggnadstekniker, informatör och ekonomichef.
Yttrande från styrgruppen
Utifrån utvärdering av nuläges- och behovsanalysen har arbetsgrupp och styrgrupp båda bedömt behovet av en fungerande sim- och sporthall som stort. Den
behövs för undervisning, för rekreation och folkhälsa för kommunmedborgare
samt inte minst för framtidstron och för kommunens attraktionskraft och framtida utveckling. Simhallens skick är så dåligt att den behöver ersättas med en
ny. Sporthallen har förvisso teknisk livslängd kvar men uppfyller inte behoven,
främst när det gäller storleken på hallen och tillgängliga attraktiva tider. Att
bygga ihop en helt ny simhall med en äldre sporthall sätter också begränsningar
för projektet och för framtida drift där sporthallen kommer behöva en totalrenovering långt innan en eventuellt ny simhall, det blir komplicerat att hantera
avskrivning av en anläggning som både innehåller nya och gamla komponenter.
Oavsett exakt utformning skulle en nybyggnation ha en mycket stor påverkan
på kommunens ekonomi för en lång tid framöver, men att inte ha en simhall
skulle istället få negativa konsekvenser för kommunens utveckling. En satsning
på en helt ny anläggning för sim- och sporthall skulle sända kraftiga signaler
om utveckling framför avveckling och en tro på framtiden i bygden, men också
tära på resurser som annars skulle gå till annan kommunal verksamhet. En svår
balansgång och en avvägning som nu måste göras.
Styrgruppens förslag till fortsatt arbete är att så snart som möjligt påbörja processen med att projektera den nya anläggningen. En intern organisation för arbete och styrning bör utformas noggrant för att få både viktiga detaljkunskaper
och bra kostnadsstyrning i projektet. En intern projektledare som ska följa och
leda hela projektet bör tillsättas, gärna innan arbetet går vidare. Detta uppdrag
kommer vara omfattande och bör inte kombineras med befintliga uppdrag.
När en kommun ska ingå avtal med en leverantör avseende en byggentreprenad
måste de genomföra en offentlig upphandling. En upphandling av en totalentreprenad sker vanligtvis när beställaren har formulerat vision och mål för projektet, ungefär där kommunen nu befinner sig. Bara upphandlingen av detta

projekt kommer vara en stor uppgift att hantera och kommunen bör anlita en
extern resurs med specialkunskaper inom upphandling av stora entreprenader
för detta. Tillsammans med den externa resursen och projektledaren bör först
en upphandlingsstrategi tas fram. Vid en totalentreprenad tas sedan ett förfrågningsunderlag med en rambeskrivning fram. Skulle i stället strategin landa i en
utförandeentreprenad upphandlas istället konsulter att leverera ett komplett förfrågningsunderlag genom att projektera bygget i detalj. Oavsett val av upphandlingsstrategi och övriga former för projektet bör medel för projektledning,
upphandling och projektering avsättas för åren 2021–2023. När projekteringsfasen sedan är avslutad ska arbetet återrapporteras och beslut fattas om eventuellt genomförande av byggnationen av en ny sim- och sporthall, dess utformning, kostnad och tidplan.
Ekonomi
För att få veta vad en ny sim- och sporthall kommer att kosta behöver projekteringen genomföras. Arbetsgrupp och styrgrupp har gjort ett grovt antagande för
den totala kostnaden till 100-150 miljoner kronor. För projektering, upphandling och projektledning föreslås därför tilldelas en budget på 10 miljoner kronor.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Projekteringen ska utföras under perioden 2021-2023.
Styrgruppens förslag till beslut
− Att kommunstyrelsen godkänner framtagen Nuläges och behovsanalys inklusive vision och mål.
− Att kommunfullmäktige beviljar 10 miljoner kronor till upphandling, projektering och projektledning.
− Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en projektorganisation med
mandat att genomföra detta arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-04-26 § 76
Allmänna utskottet 2020-11-10 § 146
Nuläges- och behovsanalys inklusive vision och mål samt tillhörande bilagor.
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 244
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-24
− Framtagen Nuläges- och behovsanalys inklusive vision och mål godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Framtagen Nuläges- och behovsanalys inklusive vision och mål godkänns.
• 10 miljoner kronor till upphandling, projektering och projektledning beviljas.
• 10 miljoner kronor hänvisa ur tillgängliga likvida medel.
• Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
• Kostnaden påföres projekt I2115 Projektering ny sim- och sporthall.
• Till beslutsattestant utses Amanda Rask med Elin Andersson som ersättare.
• Ansvarsområde fastställs till 331 Fastigheter
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en projektorganisation med mandat
att genomföra detta arbete.
-----

19
Motion – Språktest för arbete inom äldreomsorgen
Bakgrund
Kristdemokraterna har inkommit med en motion där man föreslår att kommunen ska verka för att obligatoriska språktester i svenska införs inom äldreomsorgen.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
− Utifrån yttrandet anses motionen som besvarad.
Yrkanden i kommunstyrelsen
Håkan Jansson (KD) yrkar att motionen bifalls.
Lena Brännström (KD) yrkar bifall till Håkan Janssons förslag.
Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till utbildnings- och omsorgsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Motion 2020-10-12, bilaga
Yttrande 2020-10-26, bilaga
Utbildnings- och omsorgstutskottet 2020-11-09 § 132
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 247
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Utifrån yttrandet anses motionen som besvarad.
----Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Håkan Jansson (KD), Lars-Åke
Holmgren (KD) och Lena Brännström (KD).

20
Motion – Utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldreomsorgen
Bakgrund
Kristdemokraterna har inkommit med en motion där man föreslår att kommunen ska begära ett utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldreomsorg.
Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
− Motionen avslås.
Yrkande i kommunstyrelsen
Håkan Jansson (KD) yrkar att motionen bifalls.
Beslutsunderlag
Motion 2020-10-12, bilaga
Yttrande 2020-10-26, bilaga
Utbildnings- och omsorgstutskottet 2020-11-09 § 133
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 248
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen avslås.
----Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig: Håkan Jansson (KD) och LarsÅke Holmgren (KD)

