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Plats och tid

Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 13.00 – 14.35

Beslutande

Mikael Lindfors, ordförande (S)
Patrick Ström, Vice ordförande (C)
Linda Lidén (S)

Övriga deltagande

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Eleonore Hedman, kommunchef
Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling
Hans Klingstedt (V) ej tjänstgörande ersättare
Rickard Nilsson (L) ej tjänstgörande ersättare
Inger Johansson, hr-chef § 2

Utses att justera

Patrick Ström

Justeringens tid

Tisdagen den 18 januari kl. 14.00

Underskrift

……………………………………………………………………….

Paragrafer: 1

Aina Sjölin Ekman, sekreterare
……………………………………………………………………….

Mikael Lindfors, ordförande
……………………………………………………………………….

Patrick Ström, justerande

BEVIS

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala
anslagstavla
Sammanträdesdag 2022-01-17
Anslaget uppsatt

2022-01-19

Anslaget tas ned

2022-02-10

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö
Underskrift ..................................................................................................................................
Aina Sjölin Ekman
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§1

Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
Utgår
- Digitala hjälpmedel för förtroendevalda
- Avtal svartfiber – Svenska Kraftnät och Vattenfall
Tillkommer
- Remissvar: Regional innovationsstrategi 2022
- Remissvar: Skattelättnader vid resor
- Investering - Utbyte reningskammare, Bjurträsk reningsverk
-----
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§2

Information – personalenheten
Beredande tjänsteperson: Inger Johansson
Sjukfrånvaro
Personal - Lönesystemförsörjning
Visselblåsardirektiv – möjliga ingångar
Lönekartläggning 2021
Lönerevision 2022
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§3

Uppräkning av ersättning för förtroendevalda 2022
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Inger Johansson
Enligt Ersättningsreglemente för förtroendevalda punkt 1.3 ”Uppräkning av
ersättningar” ska resultatet från varje innevarande års förhandlingar om
fördelning av löneutrymmet för Norsjö kommuns anställda analyseras för
att etablera grunden för förtroendevaldas ersättningsjustering för kommande
kalenderår. Ett vägt genomsnitt av samtliga organisationers löneökningar,
uttryckt i procent, skall utgöra underlaget för förändring av
förtroendevaldas ersättningar. Förändringen sker vid det närmaste årsskifte
efter det att procenttalet kunnat fastställas.
För kalenderår 2022 föreslås en uppräkning med 2,61% på gällande
ersättningsnivåer för alla förtroendevalda samt att en ny beloppsbilaga
upprättas.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Gäller från 2022-01-01.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Förtroendevaldas ersättning räknas upp med 2,61% för kalenderår
2022.
-----

Beslutet skickas till
Personalenheten
Gruppledare respektive politiskt parti
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§4

Detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle
Bakgrund
År 2013 beslutades om ändring av detaljplan för nordvästra delen av
Norsjö samhälle (dnr. 2013.011/0201) och planen var också ute på
samråd. Syftet med planändringen var bl.a. att städa upp i en flora av
frimärksplaner inom ett större planområde och dels att anpassa
byggrätten för enbostadshus inom planområdet till de förhållanden
som nu råder genom att utöka byggrätter. Utöver detta ändras
användningen på del av Apotekaren 15, Apotekaren 12 samt Björken
7 och 8.
Av olika anledningar gick planen inte vidare för granskning och
antagande. Nu har dock behovet av en detaljplaneändring åter
aktualiserats.
När nämnden beslutade att påbörja planarbetet beslutades också att
planen skulle bekostas av sökanden, som i detta fall var
kommunstyrelsen. Miljö- och byggavdelningen har begärt in en offert
för uppdraget från upphandlad konsult men ännu inte erhållit svar.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Detaljplanen beräknas påbörjas och avlutas under 2022.
Beslutsunderlag
Offert från konsult, bilaga .
Verksamhetens förslag till beslut
- Framtagande av detaljplan för nordvästra delen av Norsjö samhälle
godkänns för verksamhetsåret 2022.
- xxx kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Omdisponering av xxx kronor görs från kst 1105, KS förfogande.
- Kostnaden påföres kst 1150, Central administration.
Allmänna utskottets beslut
•
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Beslutet skickas till
Eleonore Hedman, Tina Lundgren, Elin Nilsson
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§5

Scenarioanalys för Norsjö
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren
Stora investeringar pågår i norra Sverige, däribland Northvolts etablering i
Skellefteå. Näringslivet i Norsjöbygden har uttryckt ett behov av
kartläggning av möjligheter och utmaningar för Norsjöbygden kopplat till
denna utveckling. Nyetableringar och expansion innebär bland annat
rekryteringar och inflyttning av tusentals personer. Mycket talar för att
utfallet under kommande år kommer att vara av stor betydelse för att bryta
den historiska trenden med en minskande befolkning i kommunen.
Scenarioanalysen har genomförts i syfte att öka förståelsen för hur Norsjö
kommun kan och bör agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå
visionen Världens bästa vardag och erfara en hållbar tillväxt utifrån
förutsättningarna som åter-industrialiseringen av Norrland ses medföra.
Scenarioanalysen blir ett stöd för prioritering av resurser och urval av
insatser för att ta tillvara tidskänsliga möjligheter.
Målsättningen för analysen har varit att:
- Genomföra kartläggning av investeringsplaner de kommande 5
åren för företag inom Norsjö kommun
- Genomföra kartläggning av pågående och kommande
investeringar i näringsliv och offentlig sektor i kringliggande
kommuner
- Beskriva hur dessa investeringar kan tänkas påverka bland annat
inflyttning, kvarstanning, bostadsförsörjning,
kompetensförsörjning och potentiella ytterligare investeringar
- Formulera minst 3 scenarion för hur utvecklingen kan te sig i
Norsjö kommun
- Sammanställa en lista över prioriterade insatser
Analysarbetet har pågått under oktober – november 2021. Intervjuer
har genomförts med 29 företag samt 11 andra organisationer som på
något vis agerar stödfunktion till näringslivet, antingen genom
infrastruktur, utbildning, finansiering eller att de företräder
branschintressen. Kringliggande kommuner har kartlagts genom
intervjuer med representanter från planerings- respektive
näringslivsavdelningar.
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Forts. § 5
De fyra scenarion som tagits fram har utgångspunkt i
tillväxtbegreppets två huvudsakliga dimensioner – befolkning och
näringsliv.
De variabler som valts att mäta utveckling med är:
- Bostadsmarknad (är den mer eller mindre attraktiv än
omgivningen?)
- Arbetstillfällen (är de fler eller färre jämfört med idag?)
I processen har sedan beskrivits vad som påverkar bostadsmarknad
och arbetstillfällen. Risker och möjligheter har identifierats, i omvärlden och i kommunen kopplat till inflyttning och kvarstanning,
bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och nyetableringar.
Sammantaget har processen gett uttryck för 97 olika åtgärdsförslag.
Ett urval av åtgärder som ansågs mest angelägna har gjorts av
deltagare vid en workshop. De utvalda 20 åtgärderna har sedan
värderats utifrån aspekterna genomförbarhet och effekt.
Fortsatt arbete
Analysrapporten innehåller rekommendationer till fortsatt arbete. Det
är angeläget att processen går vidare så snart som möjligt då vissa
möjligheter bedöms vara tidskänsliga. Dessa behöver tydliggöras och
ges en ”snabbfil”.
Analysen behöver förankras i kommunens olika verksamheter och
bolag, och uppdrag behöver inarbetas i verksamhetsplaner. Samtidigt
behövs en plan för medborgarperspektivet. Befintliga Norsjöbor är de
främsta ambassadörerna.
Arbetsgruppen för etableringsfrämjande föreslås få i uppdrag att ta
fram förslag på hur den fortsatta processen ska utformas.
Beslutsunderlag
Rapport över genomförd scenarioanalys, bilaga
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Verksamhetschef kommunal utveckling får i uppdrag att utforma en
arbetsgrupp och även den fortsatta processen.
----Beslutet skickas till
Ingrid Ejderud Nygren, Beatriz Axelsson
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§6

Nominering av representant i beslutsgrupp i nytt leaderområde
2022 - 2027
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren
Norsjö kommun står tillsammans med Malå och Skellefteå kommuner
bakom den ansökan som lämnats in om att få bilda nytt leaderområde från
och med 2022. Under våren 2022 kommer Jordbruksverket att meddela
vilka områden som godkänns.
Liksom i nuvarande programperiod kommer en ideell förening att ansvara
för genomförandet av leaderområdets utvecklingsstrategi. Den ideella
föreningens styrelse kommer utgöra beslutsgrupp och prioritera
projektansökningar. Den nuvarande föreningen Skellefteå Älvdal kommer
att slutföra arbetet inom nuvarande programperiod. Därefter avslutas den
nuvarande föreningen.
Styrelsen för nuvarande förening Skellefteå Älvdal har beslutat påbörja
arbete för att en ny förening ska kunna bildas och ta sig an drift och
genomförande av den nya utvecklingsstrategin 2023 – 2027.
En ny förening kommer att registreras och nuvarande styrelse utses till
interimsstyrelse för den nya föreningen. Därefter kallas till
föreningsstämma där styrelse för den nya föreningen väljs.
Valberedningen i nuvarande leaderförening har även i uppdrag att vara
valberedning för den nya föreningen fram till föreningsstämma.
Valberedningen består av Ingabritt Hultmar (ideell sektor, Malå), Lars
Westerlund (privat sektor, Norsjö) samt David Lidström (offentlig sektor,
Skellefteå). Valberedningen önskar att Norsjö kommun nominerar en
företrädare som kan företräda offentlig sektor i Norsjö kommun. Det är
föreningsstämman som slutligt väljer ledamöterna.
Den person som nomineras bör ha kunskap och erfarenhet inom relevanta
områden samt kunna avsätta tid för uppdraget.
I den nuvarande föreningen har Ingrid Ejderud Nygren representerat
offentlig sektor Norsjö. Hon är tillfrågad av valberedningen att finnas
valbar till den nya föreningsstyrelsen och står till förfogande om
kommunstyrelsen väljer att nominera henne.
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Forts. § 6
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Norsjö kommun nominerar Ingrid Ejderud Nygren att företräda
offentlig sektor Norsjö.
-----

Beslutet skickas till
Lars Westerlund
Ingrid Ejderud Nygren
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§7

Uppföljning av Bostadsförsörjningsprogrammets åtgärder
2021
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. § 7
Under 2021 har en scenarioanalys genomförts i syfte att öka förståelsen för
hur Norsjö kommun kan och bör agera för att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå visionen Världens bästa vardag och erfara en hållbar
tillväxt utifrån förutsättningarna som återindustrialiseringen av Norrland ses
medföra. I processen har sedan beskrivits vad som påverkar bostadsmarknad och arbetstillfällen. Risker och möjligheter har identifierats, i
omvärlden och i kommunen kopplat till inflyttning och kvarstanning,
bostadsförsörjning, kompetensförsörjning och nyetableringar. En av två
variabler som valts för att mäta utveckling i scenarioanalysen är Bostadsmarknadens attraktivitet i förhållande till omgivningen. Ett fortsatt arbete
kring scenarioanalysen och dess åtgärdsförslag kommer att ske under 2022.
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 har legat stort fokus under 2021. Detta genom det pågående arbetet
med en ny översiktsplan för kommunen och fördjupningar för Norsjö och
Bastuträsk. Vi ser också en viss ökning av efterfrågan av byggbar mark och
takten behöver öka när det gäller framtagande av nya detaljplaner och
ändring av gamla planer som sätter ej relevanta begränsningar för den som
vill bygga idag. Bostadspriserna har också ökat något senaste året och även
detta kan komma att leda till ökad vilja/möjlighet till nybyggnation av villor
speciellt i attraktiva lägen. Bastuträsk ses som ett viktigt utvecklingsområde
kopplat till den utveckling som sker i Skellefteå och kommunen har
tillsammans med lokala aktörer i Bastuträsk utfört marknadsföring av orten
och synliggjort redan byggklara tomter under slutet av 2021.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Uppföljningen gäller för år 2021.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Redovisning av årlig uppföljning av åtgärder enligt bostadsförsörjningsprogrammet godkänns.
Beslutet skickas till
Elin Andersson
Hanna Lundström
Ingrid Ejderud Nygren
NLAB
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§8

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2022 – 2026
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren
Norsjö kommun tar för närvarande fram en ny bredbandsstrategi för
perioden 2022 – 2026. Bredbandsnätet är en samhällskritisk infrastruktur
och utgör liksom annan samhällsbärande infrastruktur en grundförutsättning
för att bo, leva och verka i Norsjöbygden.
Bredbandsstrategin är en del i visionsarbetet och beskriver hur stadsnätet
ska bidra till visionen Världens bästa vardag. Stadsnätet och bredbandsverksamheten ska vara ett verktyg för utveckling som ska samverka med,
och förstärka, andra insatser som stärker varumärket och bilden av
Norsjöbygden.
Norsjö kommun ska vara en aktiv och självständig nätägare som genom
strategiska utvecklingsinsatser och samarbeten lokalt, regionalt och
nationellt säkerställer stadsnätets täckning, drift och utveckling.
Bredbandsstrategin beskriver strategiska utvecklingsområden under
perioden 2022 – 2026 och hur insatser inom dessa områden bidrar till
ett stadsnät anpassat för ett modernt digitalt samhälle.
Ekonomi
Bredbandsstrategin beskriver inga ekonomiska detaljfrågor. Den ska ge
perspektiv på stadsnätets potential att bidra till ekonomiska utveckling i
ett vidare perspektiv än det rent driftekonomiska där strategin beskriver
vissa principer. För strategins genomförande behöver en handlingsplan
upprättas som beskriver aktiviteter för måluppfyllelse samt de
ekonomiska förutsättningarna för genomförandet.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Bredbandsstrategin ska gälla perioden 2022 – 2026.
Allmänna utskottets beslut
•
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
----Beslutet skickas till
Eleonore Hedman, Johan Morén, Ingrid Ejderud Nygren
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§9

Avgiftssänkning av faktura gällande vattenförbrukning
Bakgrund
Beredande tjänsteperson Tina Lundgren, ekonomichef
Vid avläsning av vattenmätare visade det sig att en kund hade förbrukat
2 099 m³ mer vatten än beräknad årsförbrukning. Detta medförde att
kunden fick en avräkningsfaktura på 33 584 kr inklusive moms
(26 867,20 exklusive moms) för överförbrukningen.
Kunden har i mejl till tjänstepersoner önskat att fakturabeloppet ska
sättas ner. Kunden bifogade även en formell ansökan i ett worddokument, med samma önskan om nedsättning av beloppet.
Mejlkonversation samt formell ansökan återfinns i bilaga.
Kommunens va-tekniker har monterat ner kundens mätare och skickat
in den för tryckmätning för att kontrollera ifall mätaren är felfri eller
inte. Resultatet visar att vattenmätaren är felfri. Se bifogat underlag
från Aquateknik.
Kunden har och betalar för vattentjänst, men inte för avloppstjänst i sitt
abonnemang. Det kunden påtalar, citat: ”inget av det förbrukade vattnet
passerar genom kommunens reningsverk”, är redan reglerat då kunden
inte har den tjänsten. I enlighet med abonnemanget avser slutfakturan
därför enbart vattenförbrukning, inte avlopp.
Vatten 2021 års taxa 16,00 kr/m³
Avlopp 2021 års taxa 16,00 kr/m³
Totalt

x
x

2 099 m³ = 33 584 kr
- m³ =
- kr
33 584 kr

Vattentjänstlagen ställer krav på en skälig och rättvis avgiftsfördelning.
Enligt branschorganisationen Svenskt vatten kan reduktion vid onormal
vattenförbrukning medges under vissa förutsättningar.
För att en reduktion ska medges krävs att:
- Överförbrukningen är minst 50 procent av normalförbrukningen
och att den överstiger 100 m³/år.
- Läckaget ska ha varit dolt, det vill säga inte möjligt för
fastighetsägaren att veta, men nu är åtgärdat.
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Forts. § 9
Kommunens tjänstepersoner anser att kundens överförbrukning inte
uppfyller branschorganisationens förutsättningar för reduktion eftersom
det inte är fråga om ett dolt läckage då en vattenkran lämnats öppen
under en period som fastighetsägaren anger att denne citat: ”inte haft
tillräcklig tillsyn av huset”. Som skäl för avslag till att sätta ner
avgiften anger kommunens tjänstepersoner även att kommunen inte har
något ansvar för det inträffande, att vattenkranen lämnats öppen. Att
tryckmätningen visar att vattenmätaren är felfri befäster tjänstepersonernas avslag. Utifrån ovanstående anser tjänstepersonerna att
avslaget är förenligt med vattentjänstlagens krav på en skälig och
rättvis avgiftsfördelning.
Då tjänstepersoner avslagit önskan om nedsättning av beloppet önskar
kunden att politiken ska besluta i frågan.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
År 2021
Beslutsunderlag
Formell ansökan om nedsättning samt mailkonversation (bilaga).
Resultat tryckmätning (bilaga)
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
• Ansökan om nedsättning av avgift avslås.
-----

Beslutet skickas till
Tina Lundgren
Amanda Rask
Astrid Forslund
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§ 10

Remiss - Regional innovationsstrategi 2022
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson
Region Västerbotten har skickat för remiss, Regional Innovationsstrategi.
Strategins syfte är att kraftsamla kring innovation som verktyg för att nå
regionala, nationella och globala mål. Strategin utgår från inriktningarna
och prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS)
Mål och insatser i den regionala innovationsstrategin präglas även av
inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin; att skapa en
sammanhållen region, jämlik och jämställd inkludering samt att vara
föregångare i omställningen. Innovationsförmåga är något som är viktigt för
att uppnå mål inom alla samhällsområden, och den regionala
innovationsstrategin bidrar därför till att nå samtliga utvecklingsmål i den
regionala utvecklingsstrategin.
Det övergripande målet för den regionala innovationsstrategin är att
Västerbotten ska vara En nytänkande och smart region
Regionala innovationsstrategin - En plattform för att stärka regionens
innovationsförmåga i dag och i framtiden.
- Stärka samspelet i ekosystemet
- Mobilisera alla sektorer kring innovation
- Identifiera utmaningar och styrkor i regionen
- Vägledning och prioritering för insatser
- Bas för innovationsledning, koordinering och samverkan
En strategi som samlar regionens aktörer
Tillsammans utgör det regionala innovationsekosystemet. Företag och
entreprenörer har en central roll i att ta idéer till en marknad, som
drivande kraft för omställning, och för att skala upp innovationer.
Universiteten är viktiga för att generera ny kunskap, högutbildad
arbetskraft och skapa innovationsstöd. Idéburen sektor utgör en viktig
drivkraft för innovation, inte minst för sociala innovationer, och utgör en
viktig kunskapsbärare i innovationsprocesser. De innovationsstödjande
aktörer som stödjer entreprenörskap och innovationsutveckling såsom
science parks, inkubatorer, acceleratorer, testmiljöer, nätverk,
kluster/mötesplatser och finansiärer är nyckelspelare för att ge människor
möjligheter att förverkliga idéer och för att skapa en innovationsfrämjande
kultur i regionen.
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Forts. § 10
Offentlig sektor i form av kommuner, regioner och myndigheter har flera
olika roller i innovationsarbetet, både som innovatörer och efterfrågare av
innovativa lösningar, till exempel genom innovationsupphandlingar, extern
samverkan och nya former av partnerskap.
Den regionala innovationsstrategin utgör en gemensam plattform för att
utveckla Västerbottens innovationsförmåga där alla länets aktörer ska känna
sig delaktiga. Genom att identifiera utmaningar och styrkor i regionen ger
strategin en bild av den typ av frågor Västerbotten behöver utveckla i
samverkan. Strategin bidrar också med vägledning till prioriteringar vid
insatser som projekt och andra satsningar, vilket ger möjlighet för aktörer i
länet att förhålla sig till strategin i sina satsningar, för att bidra till länets
gemensamma målbild.
Globala trender som påverkar behovet av innovationsförmåga
- Konstant och snabb förändring gör innovation till en grundläggande
samhällsförmåga
- En snabb och global hållbar omställning kräver förnyelse och
transformation
- Snabb teknikutveckling driver fram nya affärsmodeller och utmanar
etablerade system
Utmaningar och möjligheter för stärkt innovationskraft i Västerbotten
- Starkt utgångsläge men stora inomregionala skillnader i kapacitet och
behov
- Starka kunskapsmiljöer och stödsystem
- Synen på innovation har påverkat möjligheterna och stödstrukturerna
Västerbottens styrkeområden
- Styrkeområden med bas i naturresurser
o Hållbara energisystem
o Tillverkningsindustri
o Gruv- och mineralbranschen
o Skoglig bioekonomi
- Styrkeområden med bas i naturresurser, kultur & kunskapsresurser.
o Besöksnäringen
o Livsmedelsproduktion
o Kulturella och kreativa näringar (KKN)
- Styrkeområden med bas i kunskapsresurser.
o Digitalisering
o Life Science
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Forts. § 10
Mål och insatser för Västerbotten- som ska bidra till att skapa en
nytänkande och smart region
En innovationsmotor för hållbar utveckling
Insatser som har stor effekt, eller stor potential att bidra till en grön
omställning, ökad social och långsiktig ekonomisk hållbarhet.
- Utveckla samhällets förmåga att ta till sig tekniker
- Behovet av kompetens och modeller för kompetensutveckling
- Användningen och kunskapen om teknikerna blir inkluderande

Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser
Identifiera och genomföra insatser som leder till att företag, idéburen
sektor, offentlig sektor och akademi utvecklar och implementerar modeller,
metoder eller arbetssätt som bidrar till förnyelse och transformation.
- Utveckla processer för smart specialisering
- Skapa mötesplatser samt utveckla och stärka samverkan
- Öka förmågan att identifiera, analysera och agera på trender och
skeenden i omvärlden.
- stödstrukturer och kapital
- stödstrukturerna ska bidra till jämställdhet och jämlikhet
- utveckla och vidareutveckla inkubatorer och acceleratorer.
- snabbt möta föränderliga kompetensbehov

Samverkan och lärande inom innovation
Region Västerbotten ansvarar för att driva på genomförandet av strategin
genom ett regionalt innovationsledarskap. Detta sker genom styrning av
medfinansiering och prioritering av finansiella medel från EU och
nationella program, påverkansarbete och intressebevakning samt genom att
främja samverkan, samarbete och samordning inom det regionala
innovationsekosystemet.
En viktig del i detta är att fortlöpande mäta, följa upp och utvärdera insatser
som görs inom länet och att säkerställa lärande och förnyelse inom arbetet
som en del i de lärandeinsatser och utvärderingar som omfattas av den
regionala utvecklingsstrategin. En gång under varje mandatperiod görs en
översyn av strategins aktualitet och vid behov görs då uppdateringar eller
korrigeringar.
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Forts. § 10
Tillväxtavdelningens yttrande:
Den Regionala innovationstrategin är väl underbyggd med dialog med
aktörer från offentliga, privat och idéburen sektor. Möjligheten har funnits i
tidigt skeende komma med inspel och synpunkter vilket Norsjö kommun
har bidragit till.
I den Regionala Innovationsstrategin har man identifierat utmaningen att
det regionala stödsystemet är koncentrerat runt kuststäderna där också våra
universitet är lokaliserade, inte konstigt att fler innovationer skapas där då
övriga Västerbotten inte har samma tillgång, men strategin pekar också på
möjligheter, det väl utbyggda bredband och kunnande inom digitala
tekniker som finns i Västerbotten ger förutsättningar att kunna dra nytta av
dessa strukturer i hela regionen. Formerna för att säkerställa stödstrukturer
som kan möta den lokala kontexten och behoven kan kräva såväl fysisk
närvaro som digitala lösningar som kopplar samman med regionens
stödstrukturer eller nationella och europeiska plattformar, detta ser Norsjö
kommun som mycket positivt.
En strategi som samlar regionens aktörer i det regionala
innovationsekosystemet. Här har strategin pekat ut flera viktiga aktörer som
har saknats i tidigare Regionala innovationsstrategi.
I styrkeområden kan vi tydligt se att Norsjö kommuns och övriga
kommuner i Region 10 synpunkter och inspel plockats fram. Norsjö
kommun kan känna igen sig i att besöksnäringen finns i hela regionen och
har en särskild betydelse för sysselsättningen i glesbefolkade områden.
Västerbottens livsmedelsproduktion är den stora andel av produkterna som
kommer från skog och mark så som ren, vilt, bär och fisk med stor potential
för ökad förädling och innovation. Regionens industri består av en mängd
mer nischade företag som ofta är inriktade på en global marknad som inte
sällan är världsledande inom sin specifika nisch. Snabb teknikutveckling
och digitalisering, forskningsframgångar inom precisionsmedicin och
avancerade terapier, regionens glesbygdsstruktur och många starka
kunskapsmiljöer inom regionen, kommunerna och universiteten är några
faktorer som driver utvecklingen av framtidens hållbara hälso- och
sjukvård.
Ett ekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser.
stödstrukturer och kapital för olika typer av aktörer och olika faser i
idéutvecklingen. Norsjö kommun vill förstärka behovet av möjligheter till
lånekapital utvecklas i mindre urbana miljöer.
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Forts. § 10
Norsjö kommun uppskattar att Region Västerbotten gjort kartläggning av
Västerbottens innovationsstödsystem 2022, där syns tydligt hur resurser
fördelas över länet och vi ser framemot att jobba utifrån strategins syfte och
mål för att förändra kartbilden så att fler innovationer får möjlighet att
skapas och utvecklas i hela regionen.
Samverkan och lärande inom innovation – Norsjö kommun ser positivt på
att Region Västerbotten ansvarar för att driva på genomförandet av strategin
genom ett regionalt innovationsledarskap med styrning av medfinansiering
och genom att främja samverkan, samarbete och samordning inom det
regionala innovationsekosystemet. Norsjö kommun är även positiv till att
Region Västerbotten avser att mäta, följa upp och utvärdera insatser.
Tillväxtavdelningen ställer sig positiv till att anta den Regionala
Innovationsstrategin.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Regional Innovationsstrategi 2020 - 2030.
Beslutsunderlag
Regional innovationsstrategi 2022
Allmänna utskottets beslut
•
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----

Beslutet skickas till
Elin Andersson
Beatriz Axelsson
Region Västerbotten
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§ 11

Remiss - Skattelättnader för arbetsresor- ett enklare och
färdmedelsneutralt regelverk
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman
Norsjö kommun har möjlighet att yttra sig över promemorian
Skattelättnader för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt
regelverk. Remissen har skickats ut av Finansdepartementet.
Norsjö kommun är inte remissinstans men då frågan är angelägen för
kommunens innevånare bör kommunen ändå skicka sitt yttrande.
I promemorian föreslås ett nytt och enklare system för skattelättnad för
arbetsresor som förväntas omfatta fler personer. En regionalt differentierad
skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral föreslås
ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan
bostad och arbetsplats.
Förslag till remissvar
Norsjö kommun reflekterar över att regelverkets syfte bör vara att
kompensera de människor som har ökade kostnader för resor till och från
arbetet, för att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden och ett synsätt att
hela Sverige måste leva. Det är viktigt att styrmedlen kompenserar de som
har nödvändiga merkostnader för att ta sig till och från arbetet.
Norsjö kommun konstaterar att förslaget innehåller geografiska avstånd där
delar av resor överstigande 15 km (30 km där kollektivtrafiken är väl
utbyggd) ska kunna ge skattereduktion. Vidare är nivåerna fixerade, oavsett
de faktiska kostnaderna som resorna innebär och att de är begränsade till
maximalt 80 km.
Modellen fungerar säkerligen för huvuddelen av befolkningen, om man helt
undantar norra Sverige. För stora delar av norra Sverige är det inte ovanligt
att ha 80 km, eller ännu längre, till sitt arbete. Förslaget är inte kompatibelt
med det ökade tryck som den gröna industriomställningen i norra Sverige
medför. Den skapar redan nu stora behov av bostadsförsörjning och
infrastruktur och medför att många kommer att behöva pendla långa
sträckor. Kollektivtrafiken är inte utbyggd för att klara dessa behov.
Med bil är merkostnaderna för arbetsresor redan idag så ekonomiskt
betungande för de som reser mer än 80 km att det självregleras till nackdel
för arbetsmarknadens funktionssätt och därmed samhällsekonomin.
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Forts. § 11
En avståndsbaserad skattereduktion med samma utformning över hela
landet skulle försämra möjligheterna att bosätta sig i landsbygder som har
svag kollektivtrafikförsörjning. Ett avståndsbaserat reseavdrag med samma
utformning över hela landet skulle i Västerbottens län ha en omfördelande
effekt från orter med svag kollektivtrafik i arbetspendlingslägen till orter
med god kollektivtrafik i arbetspendlingslägen, vilket rimmar illa med
regeringens uttalade mål om goda levnadsförutsättningar i hela landet.
I och nära storstäderna kan fler byta bilen mot buss och tåg eftersom
investeringar i kollektivtrafiken möjliggör alternativa resesätt. I Sveriges
nordliga delar saknas såväl vägutbyggda som spårbaserade
kollektivtrafiklösningar och därför är bilen ofta det enda fungerande
transportmedlet.
Förslaget fördyrar vardagspusslet för många boende på landsbygden och
gör det förmånligt att byta resesätt i storstadsregionerna. Vinnarna finns
främst i storregionala tågsystem, där reseavstånden är över 30 km och
kollektivtrafiktillgången är tillfredsställande.
Förslagets nuvarande utformning riskerar att öka kostnaderna för
arbetstagare i Västerbotten att transportera sig till och från arbetet.
Ovanstående förutsättningar begränsar därmed arbetsmarknadsregionens
utveckling och skapar betydande inlåsningseffekter för flera branscher.
Vidare kommer arbetsgivare få det svårare att hitta anställda med aktuell
kompetens som bor längre bort och arbetslösheten kommer att öka som en
konsekvens av detta. När det blir dyrare att resa blir det också svårare att
anställa utan att skapa en lönekarusell som skall kompensera för fördyrande
omkostnader. Lönekaruseller är något som ogillas av såväl företagen som
kommunala- eller statliga organisationer.
För pendlaren är restiden och inte avståndet avgörande. Ska hela landet
kunna leva måste företag kunna anställa utan att oroa sig för att
arbetstagaren missgynnas ekonomiskt och söker sig ifrån nuvarande
arbetsplats.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Svar ska vara Finansdepartementet till handa senast den 21 januari 2022.
Allmänna utskottets beslut
• Kommunchefen får i uppdrag att sammanställa remissvaret och skicka
in densamma.
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Forts. § 11
Beslutet skickas till
Finansdepartementet (fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Fi2021/03460 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.)
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§ 12

Ny reningskammare till Bjurträsk avloppsreningsverk
Bakgrund
Beredande tjänsteperson: Elin Andersson
Den senaste större åtgärden i Bjurträsk avloppsreningsverk genomfördes
2008 då reningsprocessen ändrades. Reningsverket har sedan dess fungerat
bra och klarat de reningskrav som gäller, men den fuktiga och korrosiva
miljön inne i reningsverket har påverkat anläggningens skick. För att säkra
en fortsatt stabil effektiv reningsprocess samt förbättra arbetsmiljön i
anläggningen, behöver nu reningskammaren bytas ut.
Reningskammaren i Bjurträsk var den första av varianten Biocube som
köptes in av kommunen och består av transparent plast och järnbalkar.
Dessa järnbalkar har fått kraftiga angrepp av rost, se Fel! Hittar inte
referenskälla.. Senare inköp av liknande Biocube har gjorts till Svansele
avloppsreningsverk, dock med skillnaden att i stället nyttja svart plast och
rostfria balkar samt ett lock, vilket har fungerat utmärkt i den korrosiva
miljön som råder i ett reningsverk till skillnad från modellen som användes
i Bjurträsk. Vid ett nytt inköp kommer därför så klart den senare modellen
väljas med rostfria balkar och lock.
Ekonomi
OBS! Taxefinansierad verksamhet
Delar av arbetet med bytet kommer att utföras i egen regi, där genom kan
kostnaderna hållas nere. Budget för projektet innehåller uppskattat egen
insats i form av projektledning och egen arbetskraft.
Beslutsunderlag
Investeringsblankett, bilaga
Bild, bilaga
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
• Investeringsmedel beviljas med 450 000 kronor.
• 450 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
• Kostnaden tillförs I22XX, Ny reningskammare Bjurträsk ARV
• Ansvarsområde för projektet fastställs till 337, VA-verksamhet.
• Till attestant för projektet utses Fredrik Salmonsson med Amanda Rask
som ersättare.
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Forts. § 12
Beslutet skickas till
Elin Andersson – Kommunal Utveckling
Amanda Rask – Teknikavdelning
Fredrik Salomonsson – Teknikavdelning
Tina Lundgren – Ekonomi
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