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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 10 februari 2004 kl. 08.30-15.30
Gruppmöte måndagen den 9 februari 2004 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande §§ 1-18, 20-27
Gudrun Gustafsson (c) tjänstgörande som ordförande § 19
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd) §§ 1-17, 20-27
Gunilla Lundgren (fp)
Britthelen Almqvist (kd)
Gunder Hjelte (s) §§ 1-18, 20-27
Jeanette Berggren (s) §§ 1- 8, 10-27
Bertil Morén (v)

Övriga deltagande

Siv Bäckström, sekreterare
Thorbjörn Olsson, kommunchef
Jeanette Lundberg, folkhälsosamordnare § 2
Marie-Louise Skoogh, fritidspedagog § 2
Per Boman, IT-samordnare § 5
Lena Brännström, kommunsekreterare § 18

Utses att justera

Gunilla Lundgren

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret måndagen den 16 februari 2004

Underskrift

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

Paragrafer:

1 - 27

Siv Bäckström, sekreterare
................................................................................................

Mikael Lindfors , ordförande

Gudrun Gustafsson ordförande § 19

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

Gunilla Lundgren, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-02-10

Anslaget uppsatt

2004-02-16

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift

...............................................................................................................
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§1
Dagordning
Dagordningen godkännes med följande ändringar
Tillkommer:
Yttrande angående Länstrafikplan 2004/2005
Utgår:
Information om projekt Tillväxt genom samverkan
----
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§2

Information om resultatet av drogvaneundersökningen
Folkhälsosamordnare Jeanette Lundberg och fritidspedagog Marie-Louise Skoogh
redovisar resultatet av den genomförda drogvaneundersökningen bland eleverna i
årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet. Se aktbilaga daterad 2004-01-20.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§3

Organisation – idrottsanläggningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 4
Mikael Lindfors lämnar en kort information i ärendet.
När det gäller marknadsföring, bokning och drift av Norsjös idrottsanläggningar måste
det tillskapas en samordnad organisation. Arbetet med detta är under uppbyggnad.
Möte med Allhallsföreningen kommer att hållas inom kort. Mer information i ärendet
lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-02-10.
Vid renoveringen av badhuset kommer dess personal att finnas tillgänglig för andra
arbetsuppgifter. Vilka dessa arbetsuppgifter kommer att bli har ännu inte fastställts.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors och kommunchef Thorbjörn Olsson
lämnar information om mötet med Allhallsföreningen den 3 februari 2004 samt hur
arbetet med de olika idrottsanläggningarna fortlöper.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
----
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§4

Inrättande av tjänst som socialpedagog
Socialnämnden 2003-12-11 § 99
Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns det återkommande behov av att anställa
resurspersoner som under vissa perioder kan gå in i familjers hem och tillse att normala
funktioner i hemmet fungerar. Nästan uteslutande är dessa ”hemmahosare” engagerade i
hem där det finns barn. ”Hemmahosarna” har hittills rekryterats ur hemtjänstleden, men
under senare tid har det blivit allt svårare att rekrytera därifrån, mest beroendet på att
situationen inom hemtjänsten är sådan att det inte finns utrymme för extra uppdrag.
Även om dem som utfört uppdrag inom IFO´n gjort storartade insatser upplevs det
emellertid som en brist att det saknats pedagogisk kunskap att överföra rutiner och
metoder i familjerna för att de på egen hand skall klara de funktioner som förväntas i ett
vanligt hem. Vid Socialnämndens sammanträde 2003-06-05 § 57 godkändes att en
förlängning av tjänsten socialpedagog/socialsekreterare skulle göras fram till 2003-1231. Nu har frågan ställs om en fortsatt anställning efter nyår kan bli aktuell.
Johan Broström (v) yrkar:
att en tjänst 50% socialpedagog och att 25% socialsekreterare inrättas.
Stig Selin (s) yrkar :
att en tjänst 50% socialpedagogtjänst inrättas
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att socialnämnden
beslutat enligt Stig Selins förslag.
Socialnämnden beslutar
att en tjänst efter nyår på 50 % socialpedagog inrättas
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 17
Sedan april 2003 har socialnämnden sett behov av och beslutat om tidsbegränsade
förordnanden av socialpedagog inom individ- och familjeomsorgen. Vid socialnämndens
sammanträde 2003-12-11 § 99 beslutades att låta inrätta en tillsvidareanställning som
socialpedagog med sysselsättningsgraden 0,5. Tjänsten finansieras inom ramen för de
anslag som avser Insatser för barn- och ungdom,
ID 7210.
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§ 4 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en tillsvidareanställning som socialpedagog med sysselsättningsgraden 0,5 från
och med 2004-01-01.
att anställningen finansieras inom ramen för de anslag som avser ID 7210, insatser för
barn- och ungdom
-----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§5

Närhet i Glesbygds fortsättning efter 2003-12-31
Kommunstyrelsen 2003-12-09, § 218
Kommunstyrelsen beslutar
att i princip godkänna redovisad fusion av norsjo.se och norsjo.net med innehåll enligt
upprättad promemoria, daterad 2003-12-09 med följande ändringar:
Sidan 3, punkt 4.1.1
Sidan 3, punkt 4.1.4
Sidan 4, punkt 4.4.1.3
Sidan 5, punkt 9.3
Sidan 5, punkt 6.1

Sidan 5, punkt 1.2

”Chatt” med politiker - Utgår:
”Ris och ros” - Utgår
Destination Norsjö – ges en mer framträdande plats på
startsidan
Efterutsändning av olika arrangemang t.ex. vårtalet på
valborgsmässoafton
Texten ”… lokala skribenter ges möjlighet att skicka in
nyheter från kommunens alla hörn, Skall dock vara av
redaktionellt karaktär, alltså ej reklam eller enkelriktad
information.” tas bort.
att modellen som Lidköpings hemsida är gjord efter är en bra
förebild för utformningen av Norsjö kommuns hemsida

att slutligt innehåll på den nya hemsidan samt utvärdering och ställningstagande om vilket
administrationsverktyg som ska införas, ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde
2004-01-26
att inriktningen ska vara att driftsmiljö och den nya webbplatsen i princip ska vara klara
2004-01-31
att e-post- och hemsidesutrymmena för Närhet i Glesbygds kundgrupp får ligga kvar
hos IT-företaget Song Networks under första kvartalet 2004 och då i avvaktan på en
slutlig lösning
att kommunen inte kan ta ett fortsatt ansvar för en gemensam telefonmodempool, då
någon Internetleverantör inte visat intresse för denna typ av lösning bland annat
beroende på det ringa antalet kunder
att uppdra till IT-samordnare Per Boman att utreda andra lösningar typ ADSL, för
Närhet i Glesbygds modemkunder samt att informera om detta på Närhet i Glesbygds
sida (norsjo.net). Uppdraget skall redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 200402-10
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----§ 5 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 18
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort redogörelse för arbetet med att välja
webbpubliceringsverktyg. Det finns två alternativa verktyg, vars fördelar och nackdelar
noga övervägts. Samråd har hållits med nämndskansliet och IT-enheten innan beslut
fattades och valet föll då slutligen på Contec Studios verktyg.
Närhet i Glesbygds projektledare Inge Sjölin kommer att sluta sin anställning 2004-0131. Rekryteringen av den nyinrättade anställningen som webbredaktör pågår. Denna
person kommer att få fortsätta arbeta vidare med uppbyggnaden av Norsjös webbplats.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
IT-samordnare Per Boman redovisar den utredning om ADSL som kommunstyrelsen
tidigare gett honom i uppdrag. Se bilagda PM ”Förutsättningar för utbyggnad av ADSLteknik för datakommunikation i Norsjö kommun”
Bertil Morén (v) yrkar
att revidera kommunens IT-infrastrukturprogram och i samband med revideringen
undersöka intresset för XDSL bland de hushåll som inte omfattas av nuvarande ITinfrastruktur
att som ledningsgrupp för detta arbete utse kommunstyrelsens arbetsutskott
att som arbetsgrupp utse Per Boman, Karl-Axel Nygren och Thorbjörn Olsson
Lennart Lundqvist (c) yrkar
att hos Länsstyrelsen begära att få ett förhandsbesked om att omdisponera kvarvarande
pengar för utbyggnad av XDSL och att i väntan på besked avbryta den pågående
utbyggnaden av fibernät.
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
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Sammanträdet återupptas.
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§ 5 forts.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt Bertil Moréns förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Bertil Moréns förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bertil
Moréns förslag. Se särskild omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att revidera kommunens IT-infrastrukturprogram och i samband med revideringen
undersöka intresset för XDSL bland de hushåll som inte omfattas av nuvarande ITinfrastruktur
att som ledningsgrupp för detta arbete utse kommunstyrelsens arbetsutskott
att som arbetsgrupp utse Per Boman, Karl-Axel Nygren och Thorbjörn Olsson
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c), Lennart Lundqvist (c) och Gunilla
Lundgren (fp)
-----
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§6

Medborgarförslag angående IT-infrastruktur i Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 24
Kommunfullmäktiges ordförande Gudrun Gustafsson har remitterat bifogade
medborgarförslag till arbetsutskottet för handläggning. Medborgarförslaget som har
inlämnats av Lennart Magnusson, Dan Hällgren och Alf Nordén föreslår att den
nuvarande IT-infrastrukturplanen som ligger som underlag för den nuvarande ITsatsningen Norsjö kommun ska revideras.
Vidare anser att man skall satsa på XDSL som komplement till den nuvarande lösningen
då denna lösning ger fler invånare tillgång till bredband.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera ärendet till IT-enheten för att beakta denna skrivelse i anslutning till det
redan tilldelade uppdraget om andra lösningar typ ADSL för Närhet i Glesbygds
modemkunder. Detta uppdrag redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-0210.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att som svar på inlämnat medborgarförslag hänvisa till kommunstyrelsens beslut 040210
§ 5 om att revidera kommunens IT-infrastrukturprogram och i samband med
revideringen undersöka intresset för XDSL bland de hushåll som inte omfattas av
nuvarande IT-infrastruktur
att därmed anses medborgarförslaget som besvarat.
-----
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§7

Avskrivning av studieskulder – utvärdering
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 19
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-18 § 43 att anta följande bestämmelser för
utbetalning till studielån från högskolestudier till nyanställda med tillsvidareförordnande:
• Att personen tillsvidareanställs av Norsjö kommun. Norsjö kommun är arbetsgivare
och utbetalare av lönen till den anställde
• Personen bor eller bosätter sig i Norsjö kommun och är folkbokförd i kommunen
• Har studielån som är att härleda till högskolestudier för arbete som personen anställs
för.
• Betalar studielånekostnad till Centrala studiestödsnämnden, CSN, och har kvitto att
visa upp på gjord betalning. Dröjsmålsräntor betalas ej.
• Som betalning räknas ränta samt amortering. Amorteringen skall vara i nivå med den
av CSN framräknade normala avbetalningstakten. Eventuella frivilliga amorteringar
eller frivillig högre amortering till följd av förkortning av avbetalningstiden godkännes
inte.
• 4 % av bruttolönen hos Norsjö kommun, dock max 12 000 kronor, betalas ut som
förmån per år.
• Förmånen utbetalas endast via Norsjö kommuns lönesystem, alltså ej via postgiro,
check o dyl. betalningsmedel.
• Förmånen träder i kraft fr.o.m. den första dagen i månaden efter det att anställningen
påbörjats och avslutas sista dagen i månaden före anställningens upphörande.
• Förmånen är skattepliktig för den anställde och Norsjö kommun som arbetsgivare
betalar arbetsgivaravgift för summan.
• Förmånen gäller i högst tre år eller fram till dess Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut.
• Förmånen gäller för nyanställningar och omfattar även redan tillsvidareanställd
personal som söker och får ny anställning i kommunen.
att utvärdering skall ske efter ett år.
att bestämmelserna träder i kraft 2003-01-01
-----Personalchef Lena Andersson redovisar utvärderingen. Se bilaga.
Under 2003 har 9 personer beviljats förmånen. För 2003 anslogs 200 000 kronor
varav 63 000 kronor av dessa har förbrukats.
§ 7 forts.
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Ytterligare 3-4 personer beräknas att falla in under dessa förmåner under 2004. 105
000 kronor har avsatts för ändamålet under 2004.
Utvärderingen visar att denna förmån är ett viktigt rekryteringsinstrument när valet står
mellan olika arbetsgivare och orter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad utvärdering
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§8

Avskrivning av studieskulder
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 20
Vissa frågeställningar har uppstått kring avskrivning av studielånen.
I bestämmelserna som kommunfullmäktige antagit 2002-06-18 § 43 står det bl.a. att
förmånen träder i kraft fr.o.m. den första dagen i månaden efter det att anställningen
påbörjats och avslutas sista dagen i månaden före anställningens upphörande.
Vidare så gäller förmånen i högst tre år eller fram till dess Kommunstyrelsen ändrar sitt
beslut.
Återbetalningen av studieskulden börjar tidigast sex månader efter det att en låntagare
senast hade studiestöd. Betalningsskyldigheten inleds alltid i början av ett kalenderår.
Det innebär att den som senast fick studiestöd en vårtermin börjar betala tillbaka under
nästkommande år, medan den som senast fick studiestöd under en hösttermin börjar
betala tillbaka först ett helt år senare.
Detta medför problem med tolkningen av nuvarande bestämmelser för de personer som
nyanställts och uppfyller kraven för denna förmån, men som ännu inte börjat betala av
på sitt lån. Personalchef Lena Andersson upptar därför en principdiskussion kring
ärendet. Frågan är om man ska ha rätt till förmånen i tre år från det datum när man
börjar betala av skulden eller om det ska gälla i tre år från och med anställningsdatum.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att förtydliga texten i bestämmelserna enligt följande:
• Förmånen träder i kraft fr.o.m. den första dagen i månaden efter det att anställningen
påbörjats eller från den tidpunkt då studielån börjar betalas och avslutas sista
dagen i månaden före anställningens upphörande.
-----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§9

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 21
Svenska Kommunförbundet och Svenska kommunalarbetarförbundet har den 21
oktober 2003 träffat överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare – PAN 03. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2003-04-01
och tillsvidare.
PAN 03 innehåller ett särskilt löneavtal, bilaga 1. Löneavtalet innehåller bl.a.
bestämmelser om löneökningsutrymme och fördelning utifrån samma grundläggande
principer för lönesättning som gäller i HÖK 03.
Till förfogande vid lokala löneöversynsförhandlingar finns ett utrymme om 5% att fördela
per den 1 april 2004.
PAN 03 innehåller en ersättning som är 6,06 kronor per arbetad timme under juni
månad samt 4,39 kronor per arbetad timme under juli, augusti och september.
Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunen och berört kommunalförbund att
besluta
att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 21 oktober 2003 med Svenska
Kommunalarbetarförbundet – intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för tillämpning i
kommunen fr.o.m. 2003-04-01 anta bestämmelser enligt PAN 03 samt
att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt
kollektivavtal – PAN 03 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att i anledning av centralt träffad överenskommelse den 21 oktober 2003 med Svenska
Kommunalarbetarförbundet – intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för tillämpning i
kommunen fr.o.m. 2003-04-01 anta bestämmelser enligt PAN 03 samt
att efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt
kollektivavtal – PAN 03 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
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§ 9 forts.
Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Vid ärendets handläggning och beslut deltar inte Jeanette Berggren (s) på grund av jäv.
-----
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§ 10

Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med OFRs förbundsområde
läkare som part
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 22
Sveriges läkarförbund är sedan den 1 maj 2003 medlem i Offentliganställdas
Förhandlingsråd (OFR). Medlemsförbund i OFR är enligt OFRs stadgar anslutet till ett
förbundsområde. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet har informerats
om att OFR mot denna bakgrund träffat överenskommelse att inrätta ett nytt
förbundsområde, OFRs förbundsområde Läkare.
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans
Församlingsförbund har träffat överenskommelse om KHA 94 med OFRs
förbundsområde Läkare som part.
KHA 94 med OFRs förbundsområde Läkare som part började gälla den 1 november
2003. Överenskommelsen ersätter fr.o.m. samma datum hittills gällande interimistiska
förhandlingsordning med Sveriges läkarförbund.
Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen att besluta
att med anledning av centralt träffad överenskommelse med OFRs förbundsområde
Läkare som lokalt kollektivavtal anta bestämmelserna om Kommunalt Huvudavtal med
OFRs förbundsområde Läkare som part – KHA 94 –med giltighet fr.o.m. den 1
november 2003
att tillställa arbetstagarorganisation som begär det protokollsutdrag över beslutet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att med anledning av centralt träffad överenskommelse med OFRs förbundsområde
Läkare som lokalt kollektivavtal anta bestämmelserna om Kommunalt Huvudavtal med
OFRs förbundsområde Läkare som part – KHA 94 –med giltighet fr.o.m. den 1
november 2003
att tillställa arbetstagarorganisation som begär det protokollsutdrag över beslutet
-----
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§ 10 forts.
Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 11

Internbudget (detaljbudget) och beslut om ekonomiskt ansvarig
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 23
Kommunstyrelsen har att årligen fastställa internbudget (detaljbudget) för sin egen
verksamhet efter kommunfullmäktiges beslut om årsbudget.
Där förändringar har skett skall också styrelse/nämnd fatta beslut om ansvarsområden
och ekonomiskt ansvar för olika verksamheter.
Följande ansvarsområden /ekonomiskt ansvarig föreslås:
Ansvarsområde
200 Kommunstyrelse (politisk verksamhet)
210 Kommunledningskontor Thorbjörn Olsson
220 Räddningstjänst
231 Gemensam teknisk verksamhet
232 Fastigheter, lokaler och bostäder
233 Markreserv och skogar
234 Kommunala gator och anläggningar
235 Statsbidragsberättigade enskilda vägar
236 Renhållning/Avfallshantering
237 Vatten- och avloppsverksamhet

Ekonomiskt ansvarig
Thorbjörn Olsson
Lena Brännström
Göran Hedman
Kenneth Larsson
Göran Hedman
P-O Lindahl
Bertil Lundgren
Bertil Lundgren
Östen Öhman

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ovanstående ansvarsområden och ekonomiskt ansvarig för
kommunstyrelsens verksamhet från 2004 samt
att med anledning av att Östen Öhman fr.o.m. 2004-01-01 erhållit halvtidspension och
att P-O Lindahl utsetts som efterträdare på den vakanta halvtidsanställningen för tiden
2004-01-01 – 2005-07-31 fastställa följande attestförändring:
Identitet
3024 Kommunalarbetare, drift
3025 Verkstad
3031 Traktor Lundberg 344 T
3032 Traktor Fiat

Attestant/ersättare
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
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21(57)

P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
P-O Lindahl/Göran Hedman
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§ 11 forts.
Identitet
Attestant/ersättare
3100 Kommunala gator, barmark
P-O Lindahl/Göran Hedman
3101 Kommunala gator, vintervägar P-O Lindahl/Göran Hedman
3102 Kommunala gator, underhåll
P-O Lindahl/Göran Hedman
3104 Parkeringsytor/allmänna platser
P-O Lindahl/Göran Hedman
3105 Parker
P-O Lindahl/Göran Hedman
3106 Lekplatser
P-O Lindahl/Göran Hedman
3107 Drift Idrottsanläggningar P-O Lindahl/Göran Hedman
3108 Drift friluftsanläggningar P-O Lindahl/Göran Hedman
att fastställa internbudget (detaljbudget) för år 2004 enligt bilaga.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 12

Tjänstgöring - kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 25
I samband med förändringarna inom den politiska organisationen hösten 2003 har den
nya politiska ledningen inte ansett det nödvändigt att kommunstyrelsens vice ordförande
ska ha två fasta tjänstgöringsdagar per vecka. Utöver sammanträdestid utövas
uppdraget i stället genom enskilda förrättningar och då på anmodan av eller efter samråd
med kommunstyrelsens ordförande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att under resterande mandatperiod inte ha fasta tjänstgöringsdagar för
kommunstyrelsens vice ordförande
att för tid utöver sammanträdestid utövas uppdraget genom enskilda förrättningar på
anmodan av eller efter samråd med kommunstyrelsens ordförande
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd) i ärendets handläggning och beslut.
-----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd) i ärendets handläggning och beslut.
-----
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§ 13

Representant till Flygrådet för Skellefteå flygplats - utvärdering
Kommunstyrelsen 2003-01-21 § 13
Flygrådet i Skellefteå har beslutat att utöka rådet med ytterligare två platser som nu
erbjuds till Robertsfors och Norsjö kommuner.
Flygrådet arbetar med transport och utvecklingsfrågor och är en stark part mot
flygbolagen. I flygråden sitter representanter från svenskt näringsliv samt representanter
från Skellefteå kommun.
Ordförande är Roger Estefors från Handelskammaren, Västerbotten.
Flygrådet sammanträder i Skellefteå fyra gånger per år.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Nilsson som representant till Flygrådet i Skellefteå under 2003
att därefter göra en utvärdering för bedömning om fortsatt deltagande i Flygrådet för
Skellefteå flygplats.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 27
En skriftlig utvärdering presenteras vid sammanträdet, se bilaga.
En rad debattinlägg framförs.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta som medlem i Skellefteå Flygråd
att överlämna till kommunstyrelsen att utse representant för 2004 samt
att godkänna redovisad utvärdering
-----
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§ 13 forts.
Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
att fortsätta som medlem i Skellefteå Flygråd
att som representant för 2004 utse Mikael Lindfors (s)
att en utvärdering av medlemskapet under 2004 ska redovisas till kommunstyrelsen
att godkänna redovisad utvärdering
-----
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§ 14

Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 §28
Från och med år 2000 skall revisorerna varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för
nämnder och styrelser. All verksamhet skall granskas årligen. Syftet är att bedöma om
kommunstyrelsens ansvarsutövande är tillfredsställande.
I bifogade granskningsrapport finns förslag på utvecklingsområden, där
kommunstyrelsen kan förbättra sin kontroll. Dessa områden är främst:
Ø
Ø
Ø
Ø

Beskrivning av ansvar och befogenhet
Principer för ekonomistyrning och resursanvändning
Målformulering
Uppföljning och rapportering

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda i rapporten påtalade brister.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 15

Hantering av inkomna handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 29
Revisorerna har granskat hur inkomna handlingar hanteras i kommunen. Granskningen
syftar till att bedöma om dessa hanteras på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Granskningen som bl.a. omfattar att bedöma utformning och tillämpningen av
kommunens regler på området visar att:
Ø Inkomna handlingar i allt väsentligt hanteras på ett ändamålsenligt och säkert sätt
Ø Inom utbildnings- och fritidsnämnden samt socialnämndens enheter utanför
kommunhuset föreligger brister.
I bifogade rapport lämnas förslag till åtgärder för att öka säkerhet i hanteringen av
allmänna handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till nämndskansliet att åtgärda de i rapporten påtalade bristerna.
----´
Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 16

Granskning av kommunens projektverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 30
Kommunrevisionen har granskat kommunens projektverksamhet. Granskningen visar att
kommunen har en ändamålsenlig organisation för projektverksamheten, att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att redovisning, system och rutiner är tillförlitliga och säkra.
Med anledning av granskningen föreslås:
Ø Att övergripande riktlinjer tillskapas för projektverksamheten
Ø Att kommunstyrelsens övergripande ansvar för projekten förtydligas i reglementet,
delegationer etc.
Ø Att kommunstyrelsen inför varje projekt fastställer ansvar och befogenheter samt
uppföljning och rapportering för det enskilda projektet.
Ø Att de tillgångar som anskaffas inom projektet registreras i anläggningsregister eller
inventarieförteckningar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att åtgärda de i rapporten påtalade bristerna.
---Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 17

Länstrafikplan 2004/2005
Länstrafikens styrelse har vid sammanträde 2004-01-30 upprättat förslag till
Länstrafikplan för 2004/2005. Kommunerna har fått planen för yttrande senast 200402-20. Det är två linjer som Länstrafiken skall utreda ytterligare, nämligen 304 UmeåVindeln-Norsjö samt linje 25 Malå-Norsjö.
Linje 304 Umeå-Vindeln-Norsjö
Tur
30401
30402

Avgång
6.55
fr Norsjö
14.55
fr Umeå

Ankomst
10.20
t Umeå
18.20
t Norsjö

Besparing Alternativ om linjen dras in
0
Möjlighet finns att åka via Lycksele med
samma ankomsttid
0
Det finns en avgång 14.30 från NUS som
ankommer till Skellefteå 16.20. Bussen till
Norsjö går 16.15. Alternativ avgång från
Skellefteå 17.25.
Det går en buss 15.30 från Umeå som
ankommer Skellefteå 17.30, alltså 5 minuter
efter senaste avgång till Norsjö

Linje 25 Malå - Norsjö
Tur
2501
2502

Avgång
13.40
fr Malå
10.20
fr Norsjö

Ankomst
14.35
t Norsjö
11.15
t Malå

Besparing Alternativ om linjen dras in

14 136 kr

Om turerna 30401 och 30402 dras in bör anslutningarna från Skellefteå anpassas till
avgångarna mot Norsjö.
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Kommunsekreterare Lena Brännström lämnar ytterligare information i ärendet.
Följande synpunkter framkommer vid behandlingen av detta ärende:
•

Linje 304 Umeå-Vindeln-Norsjö, är av stor vikt för Norsjö kommun och i
kommunens yttrande bör därför framgå tydligt att denna linje ska vara kvar.

•

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot indragningen av linje 25 Malå –
Norsjö.
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§ 17 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunsekreterare Lena Brännström att avge yttrande till Länstrafiken
enligt vid sammanträdet lämnade direktiv.
-----
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§ 18

Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 31
Av ersättningsbestämmelserna 2002-06-18 framgår följande under punkt 4
Partigruppmöten:
”För ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige som deltar i partigruppmöten utgår
ersättning för 2 timmar.”
Kommunfullmäktiges sammanträden kommer från och med 2004-01-01 att förläggas till
kl 18.00 med gruppmöten kl 17.00. På så sätt kommer gruppmötena endast att pågå 1
timme.
Kommunstyrelsen, som har att tolka och tillämpa ersättningsbestämmelserna, bör
fastställa vilken ersättning som skall utgå.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera texten i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda
under punkt 4 ”Partigruppmöten” med följande text:
”För tjänstgörande ledamot och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som deltar
i partigruppmötena utgår ersättning för 1 timme”
att denna mening ska tolkas så att närvarande men icke tjänstgörande ersättare ej
erhåller ersättning för partigruppmöten
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Sammanträdet ajourneras och återupptas därefter.
Gunder Hjelte (s) yrkar:
att komplettera texten i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda
under punkt 4 ”Partigruppmöten” med följande text:
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”För tjänstgörande ledamot och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som deltar
i kommunfullmäktiges partigruppmöten utgår ersättning för 1 timme.
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§ 18 forts.
För fullmäktigeledamöter och ersättare som deltar i kommunstyrelsens gruppmöten
utgår arvode med två timmar.
att bestämmelserna ska gälla fr.o.m. 2004-01-01.”
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Gunder Hjeltes yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunder Hjeltes yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera texten i ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda
under punkt 4 ”Partigruppmöten” med följande text:
•

För tjänstgörande ledamot och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som
deltar i kommunfullmäktiges partigruppmöten utgår ersättning för 1 timme.

•

För fullmäktigeledamöter och ersättare som deltar i kommunstyrelsens gruppmöten
utgår arvode med två timmar.

att bestämmelserna ska gälla fr.o.m. 2004-01-01
-----
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§ 19

Drift och underhåll av överfallsdamm i Norsjövallen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 26
Rickard Karlsson (kd) har skrivit en motion angående drift och underhåll av
överfallsdammen i Norsjövallen. Han föreslår att Norsjö kommun erbjuder sig att
överta ansvaret för framtida drift och skötsel av dammen, så att
samfällighetsföreningen kan upplösas så fort markägarnas kostnadsandel för
bygget är betald.
Även vänsterpartiet genom Staffan Berggren har inkommit med skrivelse rörande
driften och underhållet av dammen.
Med anledning av dessa skrivelser utarbetades en konsekvensutredning. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2002-09-24 § 53 beslutades att med den framlagda
konsekvensutredningen som grund ta ställning i ärendet när fastighetsdomstolen har
fattat sitt beslut.
Fastighetsdomstolen har meddelat dom i ärendet 2003-09-26 och konstaterar att
befintlig överfallsdamm i Norsjöån skall inrättas som en gemensamhetsanläggning i
enlighet med Lantmäterimyndighetens beslut med vissa justeringar i delaktighetslängden.
Denna dom har överklagats till Hovrätten för Övre Norrland.
Norsjö kommun har under hösten 2003 haft ett rådslag med omröstning i denna fråga.
Berättigade att delta var alla som var skrivna i Norsjö och som fyllt 18 år. Dessa fick
mellan den 3-5 november ett brev hem med information och en röstsedel. Deltagarna
kunde sedan rösta via brev eller via Internet. Omröstningen föregicks av en
informationskampanj och under Rådslaget fanns möjlighet för deltagarna att diskutera
med varandra och med kommunens politiker.
I rådslaget som fick ett rekordhögt deltagande, anser en majoritet av norsjöborna, 69,3
%, att berörda fastighetsägare ska bekosta underhållet av dammen i Norsjövallen.
Alternativet att kommunen ska svara för underhållet fick 30,3 % av rösterna. I
Rådslaget deltog 65 % av norsjöborna, varav en rekordstor andel, 38 %, via Internet.
Siffrorna för både deltagande och andel röstande via Internet är de högsta i liknande
Rådslag i Sverige och höga även i internationella jämförelser där både pappers- och
Internetröstning har använts.
Arbetsutskottet beslutar
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att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
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§ 19 forts.
Kommunstyrelsen 2004-02-10
Gudrun Gustafsson inträder som ordförande under detta ärende.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar
Sammanträdet återupptas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till rådslaget om överfallsdammen och dess resultat vidhålla tidigare
fattat beslut i kommunfullmäktige 2001-02-27 § 16.
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Holmgren (kd), Mikael Lindfors (s) och Gunder
Hjelte (s) i ärendets handläggning och beslut.
-----
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§ 20

Förslag till taxa inom Tobakslagens (1993:581) område
Bygg- och miljönämnden 2003-12-08 § 118
Enligt tobakslagen har kommunen fått vissa möjligheter att ta ut avgift för sin
tillsyn. Av 19 § framgår att kommunen har ett brett tillsynsansvar enligt lagen.
Kommunen får dock enligt vad som sägs i 19 a § i nämnda lag endast ta ut avgift
för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med tobaksvaror
(12 a §). Det är möjligt att ta ut avgift både för handläggning av anmälan och för
övrig tillsyn av den som bedriver sådan verksamhet.
Kommunförbundet har tagit fram ett underlag för hur utformningen av en taxa
enligt tobakslagen kan se ut. Förbundet anser att det är mycket viktigt att
utformningen av taxan anpassas efter förutsättningarna i respektive kommun.
Kommunförbundet har i sitt underlag räknat med att handläggningstiden för ett
anmälningsärende avseende tobaksförsäljning tar 2 timmar (2h), medan ett
anmälningsärende som även inkluderar ett tillsynsbesök tar 3h.
I bifogat förslag till taxa har samma grundkostnad (timfaktor) använts som den
som gäller för miljöbalkstillsynen, d.v.s. 600 kr/h, dock har den beräknade
handläggningstiden per objekt reducerats med hälften i jämförelse med
kommunförbundets beräkningar. Taxan föreslås träda ikraft 2004-07-01.
Beträffande tobakstillsynen kan för övrigt noteras att bygg- och miljönämnden
tidigare har föreslagit att tobakstillsynen bör samordnas med alkoholtillsynen samt
att huvudmannaskapet bör dessa tillfalla socialnämnden.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn inom tobakslagens område
enligt bilaga daterad 2003-11-25 att gälla fr.o.m. 2004-07-01
att den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser att utöva tillsyn enligt
nämnda lag bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja de angivna fasta
avgifterna samt den avgift som skall utgå per handläggningstid med en procentsats
som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex
räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret (basår 2004)
§ 20 forts.
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att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande bestämmelser
samt bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 32
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxa för tillsyn inom tobakslagens område enligt bilaga daterad 2003-1125 att gälla fr.o.m. 2004-07-01
att den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser att utöva tillsyn enligt
nämnda lag bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja de angivna fasta
avgifterna samt den avgift som skall utgå per handläggningstid med en procentsats
som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex
räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret (basår 2004)
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande bestämmelser
samt bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 21

Tillsyn enligt Tobakslagen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 33
Inom tobaksområdet är kommunerna tillsynsansvariga främst beträffande
bestämmelserna om rökning i vissa lokaler samt över förbudet att sälja tobaksvaror till
personer under 18 år.
Bygg- och miljönämnden har vid olika tillfällen annonserat och informerat om kravet på
anmälningsskyldighet för tobaksförsäljare i kommunen samt upprättat register. Samtidigt
har informationen skett om kravet att alla restauranger eller andra serveringar ska ha ett
eller flera områden där rökning är förbjuden. I det fall att anmälan ej görs får
tillsynsmyndigheten förelägga vid vite att en anmälan ska göras.
Arbetsutskottets för slag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att utse bygg- och miljönämnden som ansvarig för att utöva tillsyn enligt Tobakslagen
----Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----

Kommunstyrelsen 2004-02-10

K:\Protokoll\KS\040210.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2004-02-10

03ka671 0047

40(57)

§ 22

Förslag till ändring av Norsjö kommuns taxa för verksamhet enligt
Miljöbalken
Bygg- och miljönämnden 2003-12-08 § 117
Bygg- och miljökontoret har tagit fram ett förslag till ny taxa för verksamhet som
omfattas av miljöbalken. Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige 1999-06-22 §
34. P.g.a. de förändringar som införts under senare år, bl.a. i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns behov av en taxeöversyn.
Det nya taxeförslaget är baserat på en timavgift på 600 kr som framräknats utifrån den
mall som Kommunförbundet tagit fram som underlag för lokala bedömningar.
Bygg- och miljökontoret har i enlighet med förbundets förslag och i samarbete med fem
inlandskommuner avstämt klassningsnivåer och beräknat tidsåtgång m.m. för prövning
och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken.
Följande delar ingår:
1. Norsjö kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(taxeutformning och administrativa rutiner)
2. Taxebilaga 1 ( prövning och anmälan m.m.)
3. Taxebilaga 2 ( fast tillsynsavgift enligt SNI - kod eller annan kod som föranleder
prövning)
Tidsåtgången för varje verksamhet framgår av bilaga 1 och 2.
För att få fram den fasta årsavgiften skall tidsfaktorn multipliceras med timavgiften (600
kr).
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
med tillhörande taxebilagor 1 och 2 att gälla fr.o.m. den 1 juli 2004 gällande taxebilaga
1 och fr.o.m. 1 januari 2005 gällande taxebilaga 2
att bygg- och miljönämnden framgent bemyndigas att när ändringar sker i bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, även göra
motsvarande ändringar i denna taxa
att äldre taxa från 1999-06-22 tillämpas i ärenden som rör tillstånd och anmälningar före
den nya taxans ikraftträdande.
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§ 22 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 34
Arbetsutskottets förslag till kommuns tyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhörande taxebilagor 1
och 2 att gälla fr.o.m. den 1 juli 2004 gällande taxebilaga 1 och fr.o.m. 1 januari 2005
gällande taxebilaga 2
att bygg- och miljönämnden bemyndigas att när ändringar sker i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, även göra motsvarande
ändringar i denna taxa
att äldre taxa från 1999-06-22 tillämpas i ärenden som rör tillstånd och anmälningar före
den nya taxans ikraftträdande.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 23

Förslag till ändring av Norsjö kommuns taxa för verksamhet inom
Strålskyddslagens område
Bygg- och miljönämnden 2003-12-08 § 119
Norsjö kommun har sedan oktober 1991 utövat tillsyn över gällande föreskrifter från
Statens strålskyddsinstitut (SSI) om Sollampor. Överlåtelsen av tillsynen faller på den
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddet.
Nämndens uppgift är att med stöd av den centrala myndighetens information se till att
solarierna använder rätt typ av solarierör i sollamporna. För denna tillsyn kan
kommunen ta ut en avgift som motsvarar kommunens kostnader för tillsynen.
Nuvarande taxa för Bygg- och miljönämndens tillsyn enligt Strålskyddslagen härrör från
1996-01-01. P.g.a. de förändringar som införts under senare år, bl.a. i bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns behov av en
taxeöversyn.
Bygg- och miljökontoret har 2003-11-25 utarbetat ett förslag till ny taxa (bilaga) i
enlighet med Kommunförbundets riktlinjer. Taxan föreslås träda ikraft
2004-07-01.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn inom Strålskyddslagens område
enligt bilaga daterad 2003-11-25 att gälla fr.o.m. 2004-07-01
att bygg- och miljönämnden bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja de
angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per handläggningstid med en
procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex
räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret (basår 2004)
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande bestämmelser samt
bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 35
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
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att anta taxa för tillsyn inom Strålskyddslagens område enligt bilaga daterad
2003-11-25 att gälla fr.o.m. 2004-07-01
§ 23 forts.
att bygg- och miljönämnden bemyndigas att för varje kalenderår (avgiftsår) höja de
angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per handläggningstid med en
procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex
räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret (basår 2004)
att för övrigt hänvisa till underlag det för taxesättning och inledande bestämmelser samt
bestämmelser om avgifter för tillsyn m.m. som gäller för taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 24

Nya stadgar för kultur- och ledarstipendierna
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26 § 36
Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-12-10 § 202 att
föreslå kommunfullmäktige besluta att stipendierna ska delas ut vartannat år
(ledarstipendiet jämna år och kulturstipendiet udda år) till en summa av 5 000 kronor
vardera enligt bifogat förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att stipendierna delas ut vartannat år (ledarstipendiet jämna år och kulturstipendiet
udda år) till en summa av
5 000 kr vardera enligt bilaga.
----Kommunstyrelsen 2004-02-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 25
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Mikael Lindfors
03ka576 0009

Yttrande angående förvärv
Norsjö 5:25: 5:26 och Storsele 1:17

Ivan Grundström
03ka215 0361
03ka306 0361
03ka215 0361
03ka320 0361
03ka314 0361

Bostadsanpassningsbidrag

03ka360
03ka021
03ka364
03ka442

0361
0361
0361
0361

03ka371
03ka554
04ka028
03ka336
03ka381

0361
0361
0361
0361
0361

Mikael Lindfors
03ka606 0345
03ka574 0345
03ka611 0345

Förköpsintyg
Mörttjärn 1:7
Båtfors 2:8
Pjäsörn 1:58

03ka654 0345
04ka013 0345
04ka010 0345

Svansele 2:39 och 2:40
Norsjö 13:18
Norsjö 6:35

Thorbjörn Olsson
03ka618 0132
03ka665 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Svansele Vildmarkscenter AB
Rate Diamantborrning AB

Thorbjörn Olsson
02ka084 1150

Antagande av anbud på konsulttjänster
Konsulttjänster i personlig utveckling i projekt ”Det
värdefulla arbetet”. Uppdraget tilldelas Företagsservice
Nord AB
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§ 25 forts.
Göran Hedman
99ka232 0810

Lena Brännström
04ka027 0133

Antagande av anbud på konsulttjänster
Som konsulter för projektering av om- och tillbyggnad
av sport och simhall i Norsjö har MAF Arkitektkontor
AB, VVS konsulterna samt Sweco Theorells antagits.
Yttrande – statligt stöd till kommersiell verksamhet för
Konsum Bastuträsk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-26
03ka631 0240

§ 6 Begäran om miljökonsekvensbeskrivning för väg
370.

03ka545 0057

§ 7 Upphandling av leasingbil för tekniska förvaltningen.

03ka638 0312

§ 8 Avslag på begäran om anläggandet av gångväg från
Kronanområdet mot Alstigen och Statoil.

03ka562 0058

§ 10 Mefinansiering av Västerbotten Direkt för år 2003.

03ka652 0020

§ 11 Avslag på begäran från vårdpersonalen på Gästis
om befrielse av karensdag.

04ka006 0005

§ 12 Beviljande av hyresreduktion för hyra av
fiberförbindelse.

03ka672 0312

§ 13 Yttrande angående Utjämningskommmitténs
betänkande ”Gemensamt finansierad utjämning i
kommunsektorn”

04ka031 0051

§ 14 Antagande av anbud – byte av redskapsbärare.

03ka468 1650

§ 15 Antagande av anbud avseende löpande drift- och
underhållsarbeten för byggnadsarbeten.

00ka334 0701

§ 16 Utökning av projektledartjänst i SIKU med 0,25
för tiden 040201-041231.
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§ 25 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
-----
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§ 26
Delegationsbeslut - personalärenden
December 2003
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Boman Per
Brännström Lena
Dahlbäck Ulf
Eriksson Maria
Forsell Bertil
Holmgren Kenneth
Holmström Kristina
Jakobsson Per-Erik
Johansson Anette
Larsson Birgitta
Lidén Anette
Lidén Ann-Britt
Norman Mailis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Skoog Mats
Ström Gerd
Anställande av tillsvidaranställd personal
Berggren Staffan
Eriksson Maria
Holmström Kristina
Pettersson Moniqa
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Eriksson Maria
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Larsson Birgitta
Lundgren Bertil
Nyström Karl
Pettersson Moniqa
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Omreglering av anställning
Andersson Lena
§ 26 forts.
§ 26 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 27
Delgivningar
Länstrafiken
03ka5 0010
Länsarbetsnämnden
03ka603 0010

Besked om att tidtabellen förlängs t.o.m. 12 juni 2004.

Arbetsmarknadsutsikterna i Västerbottens län hösten
2003 – hösten 2004.

Arena för tillväxt
03ka604 0010

Rapport nr 2-03; Kunskapssamhällets geografi.

Svesat
03ka602 0710

Information om företaget och basutbud.

HSB
03ka601 0010

Enkätsammanställning – äldreboende utomlands.

Norrlandsfonden
03ka600 0010

Konjunkturbarometer för Norrland, inför första halvåret
2004.

Lantbrukarnas riksförbund
03ka597 0010
Information om lantbruksnäringen i länet samt vision för
närmaste framtiden.
ABF
03KA608 0010

Fotgängarnas förening
03la622 0241

Öppet brev till landets kommunstyrelser och
landstingsstyrelser angående oro för minskade
kommunbidrag.

Rådbok, trafikmiljöbesiktningar / trafikinspektioner som
metod för att åstadkomma en bättre trafikmiljö för
fotgängare och cyklister i tätort.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
03ka269 0132
Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd 031128 för
Upplevelser i Norr AB.
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Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd 031204 för
Kvarnåsens Bröd AB.
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§ 27 forts.
02ka233 0132

Beslut 031209 om preliminärt beviljat landsbygdsstöd
för Extena Plast AB.

02ka284 0133

Information om lokala utvecklingsprogram.

03ka613 0132

Beslut 031218 om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Svansele Vildmarkscenter AB.

02ka401 0132

Beslut 031221 om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
CRW Data AB

Bergsstaten
01ka003 0010

Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet
Bäverhult nr 1001.

01ka004 0010

Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet
Bäverhult nr 1002.

03ka651 0010

Undersökningstillstånd för området Petikträsk nr 1002.

03ka036 0010

Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet
Brunberget nr 1002

04ka008 0010

Undersökningstillstånd för området Östra Högkulla nr
1001.

Regeringskansliet
03ka628 0010

03ka657 0010

Vägverket
03ka629 0010

Rikskriminalpolisen
03ka630 0710

Information om en satsning på lokal och kommunal
naturvård.
Mellan valen – begrepp, frågor och idéer om
medborgerligt deltagande i kommuner och landsting.

Regional inventering av skolskjutsar i Norrbottens och
Västerbottens län.

Förfrågan om fastigheter för utbildning av Nationella
insatsstyrkan.
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§ 27 forts.
Bygg- och miljönämnden
02ka105 1550

Lokalt tillgänglighetsprogram, BMN § 110/03.

03ka642 0010

Skotbilskampanjen – lägesrapport december 2003,
BMN § 114/03.

03ka098 0026

Utvärdering av arbetsmiljömål 2003 samt nya
arbetsmiljömål för 2004, BMN § 127/03.

03ka643 0010

Kontrollprogram 2004 – sjöar och vattendrag. BMN §
123/03.

03ka644 0010

Kontrollprogram 2004 – Mikrobiologiska och kemiska
dricksvattenundersökningar, § 121/03.

03ka645 0010

Kontrollprogram 2004 – Mikrobiologiska och kemiska
dricksvattensundersökningar i Bredsele park,
Bäckerudden och Fromheden, BMN § 122/03.

Länsrätten i Västerbottens län
02ka482 0120
Dom 031216 angående överklagat beslut i
kommunfullmäktige den 30 september 2003 § 45.
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
03ka640 0010
En forskningsstrategi för kommuner, landsting och
regioner.
03ka658 0010

Medborgarinflytande i kommunalpolitiken, en fråga om
tilltro, vilja och kunnande.

03ka575 0100

Temahandbok medborgarnas inflytande. Hur fungerar
demokratin? Demokratiredovisningar i kommun och
landsting.

Sveriges Geologiska undersökning
03ka639 0320
Begäran om medgivande för överföring av
vattenkvalitetsdata.
RVF
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Förbränning av avfall. Utsläpp av växthusgaser jämfört
med annan avfallsbehandling och annan
energiproduktion.
§ 27 forts.

Kommunförbundet Västerbotten
03ka661 0010
Avgifter till Kommunförbundet Västerbotten år 2004.
Myndigheten för skolutveckling
03ka419 0010
Beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna för år
2004.
Socialdemokraterna i Västerbotten
03ka594 0110
Angående motion om idrott på hemmaplan.
TCO
03ka666 0010

TCO:s tillväxtprogram.

Kommunstyrelsen, Mikael Lindfors
04ka024 0009
Positivt yttrande angående Handlarn i Kvarnåsens
ansökan till Systembolaget att vara utlämningsställe.
Kommunal
04ka017 0020

Naturvårdsverket
03ka217 0000

Skrivelse där Kommunal påpekar Norsjö kommuns
skyldighet att underrätta förbundet om ingångna
anställningsavtal som avser tidsbegränsade anställningar.

Beslut 031210 om avslag på Norsjö kommuns ansökan
om bidrag.

Organisationskommittén för ”Världsmöte för 2CV-vänner år 2007”
03ka673 0710
Intresseförfrågan om möjlighet att förlägga Världsmötet
för vänner av Citroen 2CV till Norsjö kommun år 2007
Lantmäterimyndigheten
03ka453 0005

Ledningsrättsåtgärd avseende huvudsakligen befintliga
kraftledningar och ny optokabel för
s.k. bredband från Vargfors kraftstation via Bjurträsk
m.fl. till Norsjö samt från Norsjö via Norsjövallen och
Raggträsk till Åmliden.
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§ 27 forts.
NUTEK
04ka001 0000

Promemoria angående kommunernas tillståndshantering,
baserad på resultatet av en enkät sommaren 2003.

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
-----
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