
”Detta är det skönaste landskapet på jorden, ingen borde 
behöva dö härifrån”



Ingen kan göra allt, men alla kan göra nå-
got. Mervärde Norsjö bygger på principen 
’många bäckar små’ där företagen, små 
som stora, är med och möjliggör utveckling 
i Norsjö kommun. Så att vi kan leva och 
verka här länge, länge. 

Mervärde Norsjö är en långsiktigt hållbar 
finansiell modell för utveckling. Genom 
50/50 principen där 50 % av insamlade 
medel går till att täcka Mervärde Norsjös 
administrativa kostnader och 50% direkt 
återinvesteras i bygden, säkerställer vi 
att modellen kan bidra till lokal utveck-
ling år ut och år in. 

Mervärde Norsjö, en allmännyttig finansie-
ringsmodell som formas och utvecklas av 

de lokala företagen!



Praktiska detaljer

 Vi tror att ni, precis som vi, värnar om Norsjö kommuns utveckling 
och framtid. Att hålla Norsjö kommun levande och tilltalande för 
besökare, företag och invånare är högst aktuellt då konkurrensen om 
dessa ständigt ökar. Mervärde Norsjö är en finansiell modell som tillåter företag 
och konsumenter att vara delaktiga i kommunens utveckling genom att samla in 
små medel här och där som senare kan användas till att förverkliga idéer och ut-
vecklingsinsatser. 

Genom att lägga ett påslag på produkter och tjänster skapar kundernas konsum-
tion ekonomiska förutsättningar att förverkliga idéer och insatser. Resurserna som 
genereras via mervärde kan innebära ett ökat stöd till olika arrangemang eller 
event, fler och bättre vandringsleder, kulturevent, utsmyckning och mycket annat 
som bidrar till en bättre gemenskap och trivsel i kommunen. Något som alla kan få 
glädje av, helt enkelt! 

 Hur går det till?
Mervärdestillägget läggs av företagen på valfri produkt eller tjänst. Det finns inga 
begränsningar eller regler gällande hur mycket mervärdestillägget ska vara, hur 
många varor det läggs på eller om det ska vara fast eller frivilligt för kunden, det är 
helt enkelt upp till företagarna att besluta vad som funkar bäst för dem!  

 x kr per såld produkt 
 x kr per såld tjänst 
 Faktureringsavgiften 
 En viss % på total omsättning 

Eller liknande, vad fungerar bäst för er verksamhet? 
 
Alla insamlade medel från alla anslutna företag läggs sedan i en gemensam pott 
som senare kan användas för att genomföra insatser.

Att Tänka På
En frivillig summa kan ge upphov till 
många frågor från kunden, vilket kan 

verka tidskrävande.



  

    Redovisning

o Redovisningen av de insamlade medlen kanske känns besvärligt med kassasystem   
 och dylikt i åtanke. Vi rekommenderar därför att ni tar kontakt med er revisor,   
 ekonomiavdelning eller kassaleverantör för att få tips och råd i hur ni ska gå tillväga  
 för att så bra som möjligt kunna vara delaktiga i Mervärde Norsjö!

o Mervärdestillägget kan med fördel läggas i en egen kategori, PLU-nummer eller   
 liknande för att förenkla redovisningen senare. Det är även möjligt att    
  ’öka’ priset på en specifik vara eller tjänst och sedan räkna ut den slutgiltiga    
 summan. Exempelvis ’ökas’ priset per kaffekopp från 10 till 11 kronor. 
 200 kaffekoppar har sålts sedan anslutandet till mervärde eller sedan senaste inbe  
 talning, 1kr x 200koppar = 200 kronor.  Det är helt upp till företagen att bestämma   
 hur och vad  som fungerar bäst för dem.

o Inbetalning till Gold of Lapland sker varje kvartal. Eftersom summan av de 
 insamlade medlen kan variera från företag till företag skickas ett underlag till Gold of  
 Lapland som senare fakturerar företagen. Gold of Lapland påminner via mail   
 när underlagen ska skickas in.

o Den summa som företagen samlar in är anonym och presenteras inte någonstans.

Mervärdestillägget skattemässigt un-
derordnas den vara den säljs med. 
Ligger mervärdet på artiklar, kläder 
eller liknande varor är skattesatsen 
25%, logi och mat 12% och på böck-
er/kartor 6%.

Tänk på att:



 

Potten administreras av Gold of Lapland. 50% används till att administrera Mervärde Nor-
sjö och eventuellt som medfinansiering till andra projekt som är gynnsamma för Norsjö 
kommun. Övriga 50% återinvesteras i bygden. Det ska helt enkelt användas för att skapa 
attraktivitet och trivsel för alla som har glädje av det. 
Invånare, stug-ägare, besökare och turister. 

Exempelvis:
o Saker som ingen betalar för idag
o Saker som ingen ansvarar över idag
o Saker som inte ännu är organiserat
o Idéer, aktiviteter m.m. som kan ge intäkter år efter år

  Vad går pengarna till?

 Vem bestämmer vilka insatser som genomförs?

Anslutna företag samt Gold of Lapland har rätt att nominera insatser och komma 
med förslag om hur pengarna ska användas och fördelas. 

Mervärdesföretagen tillsammans med Gold of lapland bestämmer sedan vilka av in-
satserna och förslagen som ska prioriteras och genomföras utifrån insamlade medel. 
Alla anslutna mervärdesföretag samt Gold of lapland har varsin röst.

I Hemavan Tärnaby användes 
40.000 kronor till att förbättra närle-
der genom att tillföra broar, skyltar 
och rastplatser.

Exempelvis



    
    Beslutsordning

o Nominering av aktiviteter och insatser gällande hur mervärdesmedlen ska 
 användas sker under en månads tid en gång per kalenderår. 

o Mervärdesföretagen, Gold of Lapland samt föreningar får nominera insatser.

o När nomineringsperioden är slut bjuder Gold of Lapland in till möte.
 Mervärdesföretagen och Gold of Lapland röstar på inkomna förslag så att 1-5   
 insatser i prioriteringsordning kvarstår. Alla företag samt Gold of Lapland har   
 varsin röst,oberoende av insamlade medel.

o Skulle lika röstetal uppstå vidtas diskussionsrunda och därefter omröstning.    
 Uppstår det även efter omröstning lika röstetal övergår beslutsrätten till 
 Gold of lapland.

 



 
  Vad är fördelarna för företagarna?

 Vissa kanske funderar varför detta påslag skulle gå till   mervär-
de och inte företagets egna kassa. Jo, för vi tror att den samverkan som skapas via Mervärde 
Norsjö och de gemensamma medel som samlas in kan göra betydligt större skillnad än vad 
en liten vinst i ett individuellt företag kan. 
Nedan har vi listat några fler potentiella fördelar för anslutna företag:

o Good will och word of mouth- Mervärde går till en god sak. Som anslutet företag 
 associeras ni med utveckling och talas om i goda ordalag!

o Vi tror att invånarna i Norsjö vill vara med och göra skillnad, Mervärde kan på så   
 vis vara motivationen som behövs för att människor ska välja att handla lokalt. 

o Vår förhoppning är att Mervärde kommer leda till att fler vill besöka eller 
 bosätta sig i Norsjö. Med fler människor i rörelse ökar företagens chanser till att   
 göra affärer, vilket så klart är en stor fördel! 

o Anslutna företag omnämns på visitnorsjo.se och i samband med genomförda   
 insatser. 

Nej, egentligen inte. Det kostar ingenting att vara med och arbetet med Mer-
värde ska inte påverka företagens egna ekonomi. Det ska vara enkelt att vara 
Mervärdesföretag, därför förser Gold of Lapland alla anslutna företag med 
material som visar att just ert företag är anslutet till Mervärde samt ett sälj-
stöd som gör det lättare att kommunicera Mervärde med konsumenterna.  

Finns det någon hake?



    Preliminär tid & handlingsplan

Januari 2019  Mervärde Norsjö drar officiellt igång! 
   Företag kan ansluta sig när som helst under året. 

Mars   Fakturering
   Gold of Lapland skickar en faktura baserat på underlag från företagen.

Maj   Avstämning. 
   Gold of Lapland kontaktar företagen för en nulägesprognos.

Juni   Fakturering
   Gold of Lapland skickar en faktura baserat på underlag från företagen.

September  Börja nominera förslag! 
   

 September   Fakturering
   Gold of Lapland skickar en faktura baserat på underlagen från företagen.

Oktober  Nomineringsstopp!

November  Möte med urvalsgruppen
   Mervärdesföretagen och Gold of lapland träffas för att gå igenom 
   förslag och beslutar om insatser efter nomineringar och medel. 
   Alla företag har varsin röst.

December  Fakturering
   Gold of Lapland skickar en faktura baserat på underlagen från företagen.

Februari 2020 Verkställande
   Insatser ska vara påbörjade och officiellt kommunicerade 
   (med viss reservation, beror på insatsens natur)  
   Gold of Lapland redovisar övriga insatser som genomförs/planeras med    
   hjälp av  mervärdesmedel.


