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§ 133
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändring:
Utgår
Personalfrämjande aktivitet 2020.
-----
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§ 134

Information från Studiefrämjandet
Luca Anic och Eva Åström från Studiefrämjandet informerar om
verksamheten och deras framtida planer.
Allmänna utskottets beslut
• Informationen noteras.
-----

K:\Protokoll\AU\2020\201110.docx

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Allmänna utskottet

PROTOKOLL
2020-11-10

KS-20/01353

4

§ 135

Sjukfrånvaro
HR-chef Inger Johansson redovisar sjukfrånvaron i Norsjö kommun
Allmänna utskottets beslut
• Informationen noteras.
-----
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§ 136

Personalförsörjning
HR-chef Inger Johansson informerar om personalförsörjning.
Allmänna utskottets beslut
• Informationen noteras.
-----
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§ 137

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av personalförsörjning
Bakgrund
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det
angeläget att göra en uppföljning av tidigare genomförd granskning av
personalförsörjning.
Syftet med granskningen har varit att pröva om kommunstyrelsen vidtagit
tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkom i
2018 års granskning.
Revisionen lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

Att styrelsen säkerställer att upprättat styrdokument omsätts i handling.
Att styrelsen tydliggör hur verksamheten ska prioritera bland det relativt
stora antal planer som omfattas av styrdokumentet.

Revisionen emotser kommunstyrelsens skriftliga återkoppling utifrån
granskningen och de rekommendationer som lämnas senast mars 2021.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport (bilaga).
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Uppföljande revisionsrapport gällande granskning av personalförsörjning
noteras.
• Kommunstyrelsen uppdrar till kommunförvaltningens representanter att
presentera en skriftlig återkoppling gällande rekommendationer till
kommunstyrelsen per mars 2021.
-----

Protokollet skickas till
Eleonore Hedman
Inger Johansson
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§ 138

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 skall godkännas av
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. Nuvarande avtal är
giltigt t o m 2020-12-31.
Det pågår diskussioner kring innehåll i avtalet, 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 skall 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 utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Nuvarande avtal mellan de samverkande kommunerna förlängs till och
med 2021-06-30.
----Protokollet skickas till
HR-chef Inger Johansson
Sekreterare i gemensam nämnd johan.a.forssell@skelleftea.se
Norsjös ledamöter i gemensam nämnd
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§ 139

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Kommunchef Eleonore Hedman redovisar den ekonomiska rapporten för
kommunledningskontoret till och med oktober månad 2020.
Allmänna utskottets beslut
• Informationen noteras.
-----
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§ 140

Projekt - Nätverk gruvkommuner
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Beatrice Axelsson
Norsjö kommun är medlem i intresseorganisationen GEORANGE som är en
samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen
på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin,
samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag.
Projektet nätverk för gruvkommuner kommer stödja berörda kommuner att
ta sig an dessa utmaningar genom att förstärka befintlig kompetens,
genomföra riktat och relevant forskning samt ge ökade möjligheter till
erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Projektet har sex huvudsakliga delar
som alla har en viktig betydelse av etableringsarbete när det gäller
gruvindustrin där ingår även prospekterings företag. Projektet avser att öka
kunskapen hos kommunerna när det gäller etableringsarbete för
gruvindustrin.
Georange och Bergskraft (bägge trippelhelix och klusterorganisationer)
kommer leda och delta i projektet. Projektet är centrerat kring de (drygt
tiotal) kommuner som deltar aktivt i projektet. Andra projektdeltagare
inkluderar akademin (Luleå Tekniska universitet), och en referensgrupp som
innefattar gruvföretag, internationella experter samt andra relevanta
intressenter och sakägare.
Tillväxtavdelningens yttrande
Projektet möjliggör att Norsjö kommun kan utveckla kompetens kring
etableringsfrämjande åtgärder som ligger i linje med näringslivsstrategin
och kommunen vision, Världens bästa vardag och fokusområdet Attrahera,
rekrytera och behålla arbetskraft - Norsjöbygden är en levande bygd med
behov av fler medborgare och nya etableringar. Vi behöver rätt
kompetenser till rätt funktioner och måste därför vara attraktiva för de som
vill etablera företag eller bosätta sig här. Ett blomstrande näringsliv i
tillväxt kräver samverkan mellan olika aktörer.
Internationellt finns de ett stort intresse för Västerbottens berggrund.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) borrkärnsarkiv lockar geologer
från hela världen och varje år besöker mellan 30–50 olika nationaliteter
arkivet. Det finns flera företag inom prospektering representerade i
regionen. Många med säte i andra länder men även några som finns
registrerade i länet. Sverige ligger bland toppen av de ”mest intressanta
länderna” när det kommer till vad som finns under oss. Främst är det
ädelmetallerna (guld och silver) och basmetallerna (koppar, bly och zink)
som lockar prospekteringsbolagen och investerare.
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Forts. § 140
Boliden Mineral, med sina aktiva gruvor i länet (Kristineberg, Renström och
Kankberg) sysselsätter en stor del av invånarna både direkt och indirekt. Vid
en undersökning 2019 var Boliden Mineral bland de största privata
arbetsgivarna i Norsjö.
I länet finns det flera prospekteringsbolag. Några prospekterar storskaligt
med förhoppning att fyndigheten ska förvandlas till en gruva. Ett exempel är
det stora kanadensiska företaget Agnico Eagle som finns i Storuman. Ett
annat exempel är Dragon Mining som inom ett år öppnar en gruva i
Fäboliden. Det finns även flera mindre prospekteringsbolag som arbetar
med projekt. Exempel kan vara Mineral Prospektering i Sverige AB,
Copperstone, EMX Royalty Corp och Gungnir Resources som bland annat
prospekterat i Knaften utanför Lycksele och Glommersträsk.
Intresset för batterimetaller och mineraler, främst nickel, koppar, kobolt,
grafit och litium har ökat kraftigt senaste åren. Efter Northvolts visade
intresse för ”lokala fyndigheter” kommer det säkerligen öka än mer.
Intresset är globalt och vi står inför en omställning när det kommer till
utfasning av fossila bränslen. Australienska företaget Hannans letar litium i
Varuträsk och Talga Resources söker efter kobolt och grafit i norra Sverige.
Vad som inte är att förminska är alla indirekta arbetstillfällen detta
genererar. Vi har växande företaget Prospektering i Norr AB i Norsjö med
hundratalet anställda som utför borrning främst för LKAB och Boliden. I
länet finns även flera gruvserviceföretag, analyslaboratorium, konsulter,
transportbolag, mekaniker och många fler samt alla lokala företag som
levererar allt från utrustning till hotellövernattning till alla entreprenörer
som arbetar i en gruva. Sammanfattningsvis kan man säga att en gruva eller
ett större prospekteringsprojekt leder till många fler arbetstillfällen på orten
och i hela länet.
Projektet ser vi är en viktig pusselbit i Decennium programmet där ökad
kunskap kring hur etableringsarbete ska ske. Projektet är också viktig ur den
synpunkt att samverkan kommer ske. En gruvetablering påverkar indirekt
ett stort område och Norsjö, som ligger längst efter guldbältet, bör ses som
en viktig part i detta etableringsfrämjande projekt.
Ekonomi
Preliminär budget för projektet är ~3.5MSEK.
Projektfinansiering kommer att sökas huvudsakligen från ”Swedish Mining
Innovation” och projektdeltagarna bidrar till finansieringen antingen med
kontantinsats eller med egen tid s.k. ”in kind”.
Medfinansiering från kommunerna består av 80 h i arbetstid under
projektperioden, 40h per år.
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Forts. § 140
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Projektet skall genomföras under en tvåårsperiod.
Beslutsunderlag
Projektblänkare Nätverk gruvkommuner (bilaga).
Avsiktsförklaring (bilaga).
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Norsjö kommun ställer sig positiv till Nätverk gruvkommuner.
• Norsjö kommun medfinansierar projektet med totalt 80h egen tid som
utförs av tillväxtavdelningens personal.
-----

Protokollet skickas till
Elin Andersson
Beatriz Axelsson
Ingrid Ejderud-Nygren
Mari Johansson
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§ 141

Decennium - Långsiktigt program för näringslivet i region 10
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson
Projektet Framtid Region 10 har sedan hösten 2018 utrett, kartlagt och
lämnat förslag på tre områden avseende Näringslivsutveckling i Region 10:
-

-

En gemensam kartläggning av samhällsstrukturernas utformning, styrkor
och svagheter och effekter för företag i glesbygd utifrån ett
näringslivsperspektiv
Hur en ökad samverkan mellan kommunerna i Region 10 kan bidra till
attraktionskraft och tillväxt.
Förslag till en gemensam accepterad grund till en flernivåsamverkansmodell.

Slutsats som projektet Framtid Region 10 tagit fram är att det saknas
långsiktighet, kapaciteten på lokal nivå behöver utvecklas. Samverkan och
rollfördelning mellan nivåer och aktörer måste förbättras. Förslag till en
gemensam accepterad grund till en flernivåsamverkansmodell.
Decenniums vision
”Våra företags konkurrenskraft och vår förmåga att leverera
tillväxtskapande och näringslivsfrämjande insatser är ett föredöme i
Europa”.
-

-

Visionen anknyter både till en produktivitets- och lönsamhetsaspekt i
Region 10s företag, men även förmågan att som näringslivsfunktion
leverera högkvalitativt stöd till näringslivet.
Med utgångspunkten ”Den stora mängden företag förbättrar sin
konkurrenskraft.” Det vill säga inte endast de som har en stor
tillväxtpotential.

Tillväxtavdelningens yttrande
Programmet Decennium skapar möjlighet till att Norsjö kommun kan
långsiktigt arbeta med förbättrat näringslivsklimat i världens bästa vardag.
Med långsiktighet menas finansiering av personella resurser i form av
näringslivsutvecklare i en längre period än som idag då Norsjö kommun
finansierar funktionen via antingen projekt inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden eller andra statliga medel som sträcker sig i maximalt 3
år. Decennium programmet möjliggör att Norsjö kommun kan behålla och
utveckla kompetens under en längre tid vilket är helt i linje med
kommunens vision Världens bästa vardag och fokusområdet attrahera,
rekrytera och behålla arbetskraft.
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Forts. § 141
Organisationen som programmet Decennium vill bygga upp i form av
flernivåsamverkan med ALMI, Vinnova, Region Västerbotten och
Tillväxtverket gör att Norsjö kommun kan nå visionen ”Våra företags
konkurrenskraft och vår förmåga att leverera tillväxtskapande och
näringslivsfrämjande insatser är ett föredöme i Europa”.
Viket också ligger helt i linje med Norsjö kommuns vision ”Världens bästa
vardag” och flera av våra fokusområden;
- Människan i fokus – I norsjöbygden ges människor möjlighet att
utveckla sina idèer och innovationer.
- Hög service och gott värdskap - Vi har en levande landsbygd där vi
tillsammans skapar förutsättningar för butiker och serviceställen att
finnas kvar och utvecklas.
- Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft - Norsjöbygden är en
levande bygd med behov av fler medborgare och nya etableringar. Vi
behöver rätt kompetenser till rätt funktioner och måste därför vara
attraktiva för de som vill etablera företag eller bosätta sig här. Ett
blomstrande näringsliv i tillväxt kräver samverkan mellan olika aktörer.
Ekonomi
Total budget 1 miljon, ca 10 % går till programansvarig och ca 90 % går till
personalkostnader och aktiviteter i den egna kommunen och i samverkan
med övriga kommuner. Näringslivsutvecklare anställs på
tillväxtavdelningen och följer kommunens lönenivåer.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Medfinansiering sker en gång och avser hela programperioden på 10 år.
Beslutsunderlag
Decennium - program för långsiktig näringslivsutveckling (bilaga).
Uppdragsbeskrivning Decennium (bilaga).
Decennium budget (bilaga).
Medfinansieringsintyg (bilaga).
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Norsjö kommun ställer sig positiv till programmet Decennium
• Norsjö kommun medfinansierar programmet med 1 miljon med
förutsättning att regeringen tar beslut om att tillskjuta kommunen 1,76
miljoner under 2021 för förbättrat näringslivsklimat.
• Kostnader och intäkter påförs P1844
----Protokollet skickas till
Elin Andersson, Beatriz Axelsson, Tina Lundgren
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§ 142

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 har vi 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 skall 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 utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Regler för hemsändningsstöd 2021 fastställes.
-----

Protokollet skickas till
Elin Andersson
Beatriz Axelsson
Ingrid Ejderud-Nygren
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§ 143

Feriepraktik och fastställande av ferielön 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Fredrik Eriksson
Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i Norsjö
en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Även för att
ungdomarna ska ges tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från
arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första
kontakt med framtida arbetskraft. Som ett alternativ till feriepraktik har även
erbjudits att i stället driva ett sommarföretag.
2020 års feriepraktiklöner var 60 kr/timme inom samtliga kommunala
verksamheter och föreningsplatser. Totalt sökte 43 ungdomar feriepraktik
(mot 29 ungdomar året innan). Tack vare det extra statliga stödet (Covid-19)
från arbetsförmedlingen kunde samtliga erbjudas ferieplats denna sommar.
36 ungdomar genomförde sin feriepraktik, medan sju tackade nej till
erbjudandet.
Ekonomi
Under år 2020 har lönen för feriepraktiken uppgått till 60: -/h.
Lönen har varit lika inom alla verksamheter och föreningsplatser.
Ingen Ob-ersättning har medgetts, det vill säga att inget arbete utförts efter
klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt
midsommarafton.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Gäller för året 2021.
Beslutsunderlag
Utvärdering av feriepraktiken 2020 (bilaga)
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Utvärdering av feriepraktik 2020 godkänns.
• Ferielönen för 2021 lämnas oförändrad.
----Protokollet skickas till
Fredrik Eriksson
Beatriz Axelsson
Ekonomi
Personal
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§ 144

Medverkan i projekt #fulltäckning
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren
Norsjö kommun har av Luleå Tekniska Universitet erbjudits möjlighet att
medverka i projekt #fulltäckning. Finansiering söks från Vinnova.
Projektet utgår från mobiltäckningsproblematiken i Sverige. I decennier har
mobilnätverk börjat rullas ut i städer där kalkylen för investeringens
återbetalning har varit gynnsam. Utbyggnaden har sedan, med sämre
ekonomiska förutsättningar, successivt fortsatt till landsbygder. Denna
process har genomgående genererat rikedom och värde i stadsregionerna
först och på så sätt ökat klyftan mellan stad och land.
Medan regeringens ambition är “att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter” (Digitaliseringsstrategin, 2017),
förnekas slutanvändare på landsbygden ständigt framstegen inom
radiokommunikation. Mobiltäckningsproblematiken i glesbygder är en
utmaning som vi inte verkar kunna lösa. År 2019 nådde mobila
datahastigheter på 30 Mbit/s endast 16% av Sveriges landyta.
Luleå Tekniska Universitet har därför, tillsammans med samarbetsparter,
utformat ett projekt #fulltäckning som adresserar tre utmaningar.
1) Innanförskap: även glesbygder ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan
åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik.
2) Säkerhet: bofasta och besökare ska ha mobiltäckning överallt;
3) värdeökning; besöksnäring, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor
och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation.
Projektet vill visa att digital inkludering överallt är tekniskt möjlig och
ekonomiskt genomförbar. Projektet kommer att installera nya
högmastlösningar, solcellsdrivna autonoma basstationer på avlägsna platser
och s.k. rural hotspots på ett stort antal platser av kommersiell och
samhällelig betydelse. Projektets teknoekonomiska analys förväntas bidra
till nya affärsmodeller på landsbygden och projektet ska informera, sprida
och skapa en bred medvetenhet. Slutligen ska projektet fungera som en
katalyserande samarbetsplattform för aktiviteter från parter och andra
aktörer utanför projektet.
Ekonomi
För projektet söks finansiering från Vinnova men även från medverkande
parter. Medfinansiering söks från Norsjö kommun i form av en
kontantinsats och eget arbete.
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Forts. § 144
Kontantinsatsen är 1 miljon kronor varav 500 000 kronor för 2021 och
500 000 kronor för 2022.
Insatsen i form av arbetstid är 200 000 kronor varv 91 667 kronor för 2021,
100 000 kronor för 2022 och 8 333 kronor för 2023.
Tillgängliga medel totalt för medfinansiering av projekt är 482 930 kronor
för 2021, 619 208 kronor för 2022 och 760 000 kronor för 2023. Beloppen
tillgängliga medel är preliminära och beroende av beslut om budget
respektive ram för bygdemedel.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Projektet planeras pågå under perioden 1 februari 2021 t o m 31 januari
2023.
Tillväxtavdelningens yttrande
Erbjudandet om medverkan förmedlades via Region 10 som i sin tur
kontaktats av Luleå Tekniska Universitet. För att få närmare upplysningar
om projektet tog Ingrid Ejderud Nygren kontakt med Luleå Tekniska
Universitet. Vid den tidpunkten var projektansökan inte slutförd. Mot
bakgrund av det visade intresset för projektet har Norsjö kommun skrivits in
som en medverkande part i projektet. Slutligt besked om medverkan måste
lämnas innan 15 januari 2021.
Den information som framgår av ansökan ger inte en konkret bild av vilka
åtgärder som skulle kunna komma i fråga i Norsjöbygden och hur den egna
arbetsinsatsen ser ut. Projektägaren har bjudit in till ett möte om projektet 6
november. Ingrid Ejderud Nygren kommer att delta för att hämta in mer
information som förväntas tydliggöra bilden av vad projektet ger och vad
projektet kräver av medverkande parter.
Ett projekt för bättre mobiltäckning ligger i linje med visionen Världens
bästa vardag och då främst fokusområdena Hög service och gott värdskap
samt Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft.
Tillväxtavdelningen konstaterar samtidigt att medverkan i projektet ställer
höga krav på Norsjö kommun. Tillgängliga medel för medfinansiering av
projekt är begränsade. Norsjö kommuns organisatoriska förutsättningar kan
göra det svårt att ställa personella resurser till förfogande. Informationen
behöver också tydliggöra om detta är ett sakområde där Norsjö kommun kan
eller ska ha en aktiv roll samt tydligare beskrivning av projektets konkreta
resultat.
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Forts. § 144
Sett till de idag kända förutsättningarna för kontantfinansiering och
arbetsinsats föreslås att Norsjö kommun avstår medverkan. Om andra
kriterier än de strikt ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna ska
ligga till grund för beslutet är Tillväxtavdelningens rekommendation att
avvakta till det finns specificerad information om vad projektet konkret
resulterar i för Norsjöbydens del. Först då är det rimligt att avgöra om
projektets resultat och effekter står i relation till efterfrågad insats.
Ärendet kan kompletteras med underlag från informationsmötet 6
november inför kommunstyrelsens sammanträde 24 november.
Beslutsunderlag
Ansökan, Rural ICT Testbed - #fulltäckning (bilaga)
Allmänna utskottets beslut
• Kommunal utveckling får i uppdrag att återkomma när ytterligare
komplettering inkommit.
-----

Protokollet skickas till
Ingrid Ejderud
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§ 145

Medverkan i projekt Lokal och regional planeringskapacitet för
fler etableringar och ett utvecklat näringsliv
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren
Västerbottens näringsliv expanderar, en undersökning visar på investeringar
på 300 miljarder kommande 20 år, flera med bäring på klimatomställningen
(ex utbyggnad av förnyelsebar produktion, vindkraft/vätgas). Regionen har
vuxit fram som attraktiv plats för globala etableringar där tillgången till
mark och grön förnyelsebar el spelar stor roll.
För att stödja utvecklingen krävs att tillgången till elkapacitet svarar mot de
behov som finns och väntas uppstå i framtiden.
En nyligen genomförd kapacitetsstudie i Norrbotten och Västerbotten visar
ett gap mellan tillförsel av ny energi (effekt) från kraftproduktion och
behovet av energi i nya industrietableringar och utbyggnad av befintlig
industri. Det finns risk att en framtida kapacitetsbrist uppstår i alla
spänningsnivåer (stamnät, regionnät och lokalnät) om inget görs.
Elförsörjningen (tillsammans med tillgång till mark, vatten och kompetens)
är kritiska faktorer och därför är det centralt att utvecklingsansvariga på
lokal och regional nivå har bra och uppdaterad bild av kraftförsörjningen,
befintliga och kommande behov. För att kunna planera för god tillgång i
kapacitet och effekt vad gäller elförsörjning krävs ett systematiskt arbete i
dialog mellan region, kommuner, regionens elnätsbolag och kringliggande
regioner.
Region Västerbotten har därför tagit initiativ till ett projekt som syftar till att
etablera ett systematiskt och långsiktigt arbete med utgångspunkt i den
genomförda analysen och för att bygga upp ett långsiktigt och effektivt
arbetssätt.
Tillväxtavdelningen har följt det hittills genomförda arbetet och har fått
förfrågan om medverkan i projektet. Medverkan skulle utgöras av arbetstid
för Ingrid Ejderud Nygren inom ramen för uppdrag i näringslivsstrategins
område Elintensiv verksamhet.
Ekonomi
Medfinansiering söks från Norsjö kommun i form av arbetstid. Den totala
medfinansieringen för Norsjö kommun värderas till 80 000 kronor varav
14 118 kronor för 2020, 56 471 kronor för 2021 och 9 411 kronor för 2022.
Resekostnader för medverkan i möten och aktiviteter tillkommer. Dessa
föreslås föras till Elintensiv verksamhet P1842.
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Forts. § 145
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Projektet planeras pågå i 17 månader, från oktober 2020 t o m februari
2022.
Tillväxtavdelningens yttrande
Projektet ligger i linje med visionen Världens bästa vardag och då främst
fokusområdet Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft. Det ligger
vidare i linje med näringslivsstrategins område Elintensiv verksamhet.
Medverkan i projektet stämmer väl in med de arbetsuppgifter som Ingrid
Ejderud Nygren idag utför inom strategiområdet Elintensiv verksamhet.
Medverkan skapar möjligheter att aktivt medverka till lokal och regional
planeringskapacitet för etableringar och utvecklat näringsliv. Detta skulle
stärka pågående arbete inom strategiområde Elintensiv verksamhet.
Tillväxtavdelningen förordar att Norsjö kommun medverkar i projektet.
Beslutsunderlag
Ansökan, Region Västerbotten
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Norsjö kommun medverkar i projekt Datacenter Innovation Region –
Tillväxt och Export
• Norsjö kommun medfinansierar projektet med arbetstid för Ingrid
Ejderud Nygren.
• Tillkommande resekostnader förs till P1842 Elintensiv verksamhet
-----

Protokollet skickas till
Region Västerbotten
Elin Andersson
Beatriz Axelsson
Ingrid Ejderud Nygren
Tina Lundgren
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§ 146

Förutsättningar för ny sim- och sporthall
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Elin Andersson
Den tekniska livslängden för Norsjö simhall går mot sitt slut och kommunen
behöver utreda vilka förutsättningar som finns för renovering alternativt
nybyggnad. Till detta finns önskemål om en ny större sporthall för att möta
föreningars och allmänhetens behov.
Kommunal utveckling har därför haft i uppdrag att utreda förutsättningar
och ta fram beslutsunderlag för eventuell renovering av badhus alternativt
nybygge samt förutsättningar för en ny större sporthall. En rapport i form av
nuläges- och behovsanalys med bilagor samt ett förslag till vision och mål
för ny sim- och sporthall har arbetats fram som underlag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-04-26 § 76.
Styrgruppens förslag till beslut
Mål och vision för ny sim- och sporthall fastställs.
Allmänna utskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Elin Andersson
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§ 147

Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammets åtgärder 2020
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Elin Andersson
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att kommunen ska planera
bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska bidra till följande:
- Norsjö kommun ska ha en god bostadstillgång så att nya medborgare
kan tas emot.
- Goda boendemiljöer som passar alla åldrar och familjetyper.
- Invånare ska kunna byta boende allt eftersom livet ändras och kraven
och behoven förändras.
- Vid nyproduktion ska särskilt beaktas attraktiva lägen med god tillgång
till service.
- Vid nyproduktion, ombyggnad och renoveringar av bostäder ska stort
miljötänk prägla såväl energianvändning som val av material för att
skapa giftfria miljöer.
- Stora möjligheter till aktiv fritid ska finnas med i allt planeringsarbete
med att skapa attraktiva och goda livsvillkor.
Årlig uppföljning av åtgärder
Kommunstyrelsen ansvarar för årlig uppföljning av följande åtgärder enligt
programmet:
- God fysisk planering för långsiktig och hållbar bostadsförsörjning.
- Revidering av programmet varje mandatperiod.
- Fler privata aktörer ska vilja investera och bygga bostäder för att skapa
en mer dynamisk bostadsmarknad.
- Behovet av platser inom kommunens särskilda boenden är i balans.
- En handlingsplan och uppdatering av den lokala utvecklingsstrategin tas
fram i syfte att skapa en attraktivare kommun i syfte att få fler invånare
till kommunen.
Arbetet med åtgärder upptagna i bostadsförsörjningsprogrammet är på god
väg. Sedan 2017 har den lokala utvecklingsstrategin avvecklats och istället
ersatts av en övergripande vision och fokusområden för hela Norsjöbygden i
det så kallade framtidsprogrammet och visionsarbetet för Världens bästa
vardag.
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Forts. § 147
Det saknas dock för närvarande strategiska mål per fokusområde som
ytterligare tydliggör färdvägen mot visionen. Strategiska mål skulle
underlätta samverkan mellan olika aktörer i samhället samt möjliggöra för
bättre uppföljning. De övergripande strategiska målen behöver tas fram
tillsammans med kommunens samverkanspartners då dessa ligger över
kommunens egna övergripande mål och sannolikt kräver de samverkan för
att uppnås.
När det gäller åtgärder för att tillse att behovet av platser inom kommunens
särskilda boenden är i balans så finns en färsk prognos från 2020 framtagen av
verksamhetsområdet omsorg. Denna pekar på att det finns en god balans och en
beredskap för kommande 5-10års period.
Inom åtgärden god fysisk planering för långsiktig och hållbar bostadsförsörjning
ligger just nu stort fokus. Detta genom det pågående arbetet med en ny
översiktsplan för kommunen och fördjupningar för Norsjö och Bastuträsk.
När arbetet med översiktsplanen är avslutat bör en översyn och revidering av
bostadsförsörjningsprogrammet för Norsjö Kommun genomföras.
Arbetet kan lämpligen ledas av samma gruppering som arbetat med
översiktsplanen men också i nära samarbete med verksamhetsområdet omsorg
och Norsjölägenheter AB.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Uppföljningen gäller för år 2020.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Redovisning av årlig uppföljning av åtgärder enligt bostadsförsörjningsprogrammet godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Elin Andersson
Hanna Lundström
Ingrid Ejderud Nygren
NLAB
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§ 148

Fördelning av stöd till föreningar påverkad av COVID-19 under
perioden 1/6 – 31/8 2020, period 2
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Mats Skoogh
Kommunstyrelsen har beslutat att fördela extrastöd till ideella föreningar
som har sitt säte i Norsjö kommun och äger sina egna lokaler kan beviljas
stöd för utebliven intäkt pga. inställda aktiviteter /arrangemang (KS20/00970).
Stöd har kunnat sökas av lokala organisationer och föreningar för att mildra
de konsekvenser som drabbat dem som följd av coronaviruset, COVID-19.
Totalt har 27 föreningar lämnat in ansökan om stöd till ett totalt belopp av
drygt 1 miljon kronor. Stöd som fördelas i period 2 är totalt 193 000 kr. Hur
stödet har fördelats bland de ansökningar som inkommit redovisas i bilaga
fördelning av extrastöd.
Ekonomi
Stöd som fördelas i period 2 är totalt 193 000 kr.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Stödet gäller för perioden 2020-06-01 – 2020-08-31
Beslutsunderlag
Fördelning av extrastöd (bilaga)
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Upprättad redovisning godkänns.
-----

Protokollet skickas till
Mats Skogh
Mari-Louise Skoogh
Beatriz Axelsson
Tina Lundgren
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§ 149

Utlysning av extrastöd till föreningar påverkad av COVID-19
under 2020
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Mats Skoogh
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat extrastöd till ideella föreningar med
egna lokaler att söka för uteblivna intäkter pga. av inställda
aktiviteter/arrangemang under två perioder 2020.
Ytterligare extrastöd behöver sättas in för att mildra konsekvenserna som
tillkommit av Covid-19.
Extrastödet fördelas till ideella föreningar med inriktning på barn och
ungdomsverksamhet som har sitt säte i Norsjö kommun och äger eller
förhyr lokaler kan beviljas stöd för utebliven intäkt pga. inställda aktiviteter
eller arrangemang under 2020.
Stödet har indelats i 3 kategorier:
-

Folketshusföreningar
Förening med egna lokaler/anläggningar som huvudsakligen har barn
och ungdomsverksamhet
Förening med förhyrda lokaler/anläggningar som huvudsakligen har
barn och ungdomsverksamhet

Bidraget avses för lokala organisationer och föreningar att söka ekonomiskt
stöd för att mildra de konsekvenser som tillkommit av coronaviruset,
COVID-19 under 2020.
Ekonomi
Kostnaden belastar verksamheten. Inga extra medel tillförs verksamheten.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Stödet gäller för perioden 2020-03-01 – 2020-12-31
Beslutsunderlag
Anvisningar och kriterier för ansökan om bidrag till förening påverkad av
COVID-19 (bilaga)
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Forts. § 149
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Bidrag beviljas med 500 000 kronor för stöd till föreningar med
inriktning på barn och ungdomsverksamhet med egna eller förhyrda
lokaler.
• 500 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
• Kostnaden påföres kostnadsställe 3061.
-----

Protokollet skickas till
Mats Skogh
Elin Andersson
Ekonomi
Beatriz Axelsson
Mari-Louise Skogh
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§ 150

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 utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Pandemiplan för Norsjö kommun antas.
• Revidering av pandemiplan ska ske varje ny mandatperiod
-----

Protokollet skickas till
Carin Östlund
Krisledningsgrupp
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§ 151

Lån av Klamath-pokalen
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Siv Bäckström
Bakgrund
Sigvard Nordéns farbror Emil Nordén emigrerade till USA 1908 där han
erövrade en pokal sedan han vunnit ett 42 miles långt skidlopp 1929 och
1931. Den gjordes i 3 exemplar. Charles Lindberg fick en sedan han flugit
över Atlanten 1927, en stor racerstjärna fick pokalen kring 1930 och Emil
Nordén fick den tredje pokalen. Emil skänkte pokalen till Svenska
skidförbundet vid OS i Squaw Walley 1960.
I en skrivelse föreslår Sigvard Nordén att pokalen bör finnas på
skidlöparmuséet i Norsjö kommun. Allmänna utskottet beslutade 130122 §
15 därför uppdra till kommunledningen att uppta förhandling med
Västerbottens museum om pokalens placering.
Västerbottens museum ställer sig positiva till att låna ut pokalen till Norsjö
men ställer samtidigt ett flertal höga krav på både förvaring och på hur
lokalen ska vara beskaffad. Efter granskning av säkerhetskraven står det
klart att det inte är möjligt förvara pokalen i Skidlöparmuseets lokaler. I
samråd med museet har därför förberetts för ett mottagande av och förvaring
av pokalen i kommunhuset
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Fr.o.m. 2020-11-24 och tillsvidare med årlig förnyelse.
Beslutsunderlag
Lånehandling (bilaga)
SSM 83162 Pokal (bilaga)
Skiss på monter (bilaga)
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Norsjö kommun förbinder sig enligt bifogad lånehandling att förvara
Klamath-pokalen i särskild avsedd monter i kommunhuset.
----Protokollet skickas till
Västerbottens läns museum
Norsjö skidlöparmuseum
Sigvard Nordén
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§ 152

Detaljbudget 2021
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.
Kommunfullmäktige fastställde 2020-10-26 årsbudget 2021 jämte plan
2022-2023. Nettobudgetanslag för kommunstyrelsens fastställdes till
287,270 miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamhetsområden fick i
uppdrag att fördela anslaget till verksamhetsområdena inom
kommunstyrelsen samt ta fram detaljbudget för 2021.
För budgetåret 2020 föreslås att kommunstyrelsens anslag fördelas enligt
nedan.
Kommunstyrelse

287 270 tkr

varav KS politisk verksamhet
Kommunförvaltning

3 466 tkr
283 804 tkr

Kommunstyrelse

287 270 tkr

varav Kommunledningskontor, inkl. KS politisk verksamhet
Kommunal utveckling
Omsorg
Utbildning

19 694
34 321
117 579
115 676

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2021
Beslutsunderlag
Detaljbudget 2021, aktbilaga
Allmänna utskottets beslut
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Protokollet skickas till
Ekonomichef
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§ 153

Riktlinjer och rutiner för handkassa
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.
Sedan flera år har kommunen haft handkassor på några få enheter inom
kommunen. Utifrån den digitalisering som skett, och sker, ses ett ökat behov
handkassor med tillhörande bankkort. Detta medför behov av att fastställa
riktlinjer och rutiner för handkassa.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Fr.o.m. 2020
Beslutsunderlag
Riktlinjer och rutiner för handkassa (bilaga).
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Riktlinjer och rutiner för handkassa fastslås enligt bilaga.
-----
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§ 154

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.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
-----
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§ 155

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.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Informationen noteras.
-----
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