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BEVIS OM ANSLAG

Teknik- och fritidsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag
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Anslaget uppsatt
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Anslaget nedtages
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Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift
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Ingela Lidström
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§1
Dagordning
Dagordningen godkänns med följande ändringar:
Tillkommer
- Huvudmannaskap för Norsjö Skidlöparmuseum
- Genomgång av budget 2011 för teknik och fritid
-----
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§2

Skrotbilar på kommunens mark
Bakgrund
Refero AB, som är det företag som tar hand om alla skrotade bilar, har idag
efter Bil och Däcks konkurs ingen samarbetspartner inom Norsjö kommun.
Det har fått till följd att folk dumpat skrotbilar på kommunens industritomt. Trots påtryckningar och uppmaningar till bilägarna står fortfarande
bilarna kvar. En ägare har flyttat utomlands och en annan till södra Sverige
m.m. För att få bukt med detta bör kommunen utse en person som har
fullmakt att skriva över bilarna i kommunens ägo. Kommunen har rätt att
flytta bilarna till en upplagsplats men måste skriftligen meddela ägaren om
detta. Där ska bilarna stå i sex månader. När kommunen blivit ägare till bilarna har man laglig rätt att skrota dem. Enligt Refero AB kommer Norsjö
kommun inte att drabbas av någon frakt- eller skrotningskostnad till följd
av detta.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastighetschef Sune Eriksson tilldelas fullmakt att skriva över de
skrotbilar som finns på kommunens mark, i Norsjö kommuns ägo.
-----
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§3

Handikappanpassning av Norsjöskolan
Bakgrund
Under 2010 avsattes 700 000 kronor till handikappanpassning av Norsjöskolan.
Teknik och fritid har gjort en utredning av ärendet och kommit fram till att
det kommer att behövas två stycken personalhissar för att klara kravet på
tillgänglighet. Om två stycken hissar installeras är det endast till korridoren
på plan 3 hus C som inget tillträde ges. De trapphissar som idag är i bruk är
gamla och utslitna och det är stora problem att få tag på reservdelar. Det
blir endast den nyaste trapphissen som blir kvar och den är placerad i centralkapprummet. En kostnadsuppskattning är gjord och bedömningen är att
investeringen kommer att kosta 1 600 000 kronor. Teknik och fritid begär
ett extra anslag på 900 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ritning, bilaga.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
900 000 kronor anvisas ur tillgängliga likvida medel.
Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
Kostnaden påföres ID 9515 ”Handikappanpassning skollokaler”.
-----
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§4
Ajournering av sammanträdet
Teknik- och fritidsutskottets beslut
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika.
Efter ajournering beslutar teknik- och fritidsutskottet att återuppta överläggningarna.
-----
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§5

Strategi för energieffektivisering – Norsjö kommuns egen
verksamhet 2010-2014
Bakgrund
Norsjö kommun har beviljats ett femårigt finansiellt stöd för arbetet med
energieffektivisering i kommunens egna byggnader och transporter. Stödet
ska gå till att ta fram en strategi och handlingsplan för energieffektivisering
med mål för 2014 och 2020. Kommunen ska också aktivt arbeta för att
genomföra handlingsplanen.
Tekniska förvaltningen har under 2010, som underlag till rapporten, också
genomfört en revidering och komplettering av kommunens klimatprogram,
KLIMP 2005-2007.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-12-13:
- Ärendet överlämnas till nya teknik- och fritidsutskottet för vidare åtgärder.
- Klimatprogrammet överlämnas till bygg- och miljönämnden för kännedom.
Strategin för att uppnå målet för energieffektivisering kan sammanfattas
som 4 grundbultar:
1. Förankring och information
2. Synkronisering
3. Systemsyn
4. Rätt ordning
Beslutsunderlag
Strategi för energieffektivisering 2010-11-28, bilaga.
Klimatprogram, aktbilaga.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ovanstående strategi, sammanfattad i 4 grundbultar, antas.
-----
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§6

Förfrågan om köp av tjänst
Bakgrund
Norsjö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet har visat intresse för att köpa
tjänst av Norsjö kommun för preparering av skidanläggningen Solia. Föreningen vill hyra kommunens pistmaskin med förare 5-7 gånger per år.
Pistmaskinen ska användas mellan 4 och 6 timmar per gång.
Föreningen önskar ett timpris för tjänsten och teknik och fritid har räknat
fram ett självkostnadspris. Kostnaden för pistmaskinen inklusive arbetskostnad är rekommenderad till 700 kronor per timme, se bilaga.
Beslutsunderlag
Friluftsfrämjandets ansökan 2010-11-29, bilaga.
Beräkning av hyreskostnad, bilaga.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Friluftsfrämjandet får köpa efterfrågad tjänst av Norsjö kommun till en
kostnad av 700 kronor/timme.
-----
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§7

Arrendering av kommunens mark
Bakgrund
Hans Grenvall ansöker om att arrendera kommunens mark i anslutning till
sin egen tomt, Pirken 3, för förvaring av ved.
Tidigare har kommunen i vissa fall beviljat utarrendering av markområden
som ligger i anslutning till detaljplanerad tomtmark. Inom vissa bostadsområden fanns tendenser till ett ökat intresse för denna typ av arrenden,
varför kommunledningen önskade kommunstyrelsens syn på denna typ av
frågeställning.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-01 § 98:
- Med hänvisning till att antalet framställningar om markarrende av denna typ ökar i omfattning ska fortsättningsvis inga ytterligare utarrenderingar medges.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-23 § 183:
- Kommunstyrelsen tar för närvarande ingen ställning till Grenvalls
framställan.
- Det nya teknik- och fritidsutskottet får i uppdrag att ta upp en diskussion om hur den framtida utarrenderingen av kommunens mark ska se
ut i fråga om pris och policy.
- Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde senast juni 2011.
Beslutsunderlag
Hans Grenvalls ansökan 2010-09-30, bilaga.
Arbetsutskottet 2010-11-08 § 232.
Tekniska förvaltningens yttrande 2010-11-11, bilaga.
Kommunstyrelsen 2010-11-23 § 183.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Hans Grenvalls ansökan om arrendering av mark godkänns.
Teknik och fritid får i uppdrag att ta fram en policy enligt vid sammanträdet givna direktiv.
På grund av jäv deltar inte Anna-Karin Lidman i ärendets handläggning
och beslut.
-----
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§8
Ajournering av sammanträdet
Teknik- och fritidsutskottets beslut
Sammanträdet ajourneras i 1 timme för lunch.
Efter ajournering beslutar teknik- och fritidsutskottet att återuppta överläggningarna.
-----
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§9

Ansökan om detaljplaneändring på fastigheten Hällan 8
Bakgrund
Robert och Kristina Nygren har inkommit med en förfrågan om ändring av
detaljplanen för fastigheten Hällan 8. I den gällande detaljplanen är fastigheten avsedd för hotellverksamhet och sökanden önskar att detta ändras till
bostadsändamål.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2010-12-06 att ställa sig positiv till detaljplaneändringen och att överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt utredning.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden 2010-12-06 § 104.
Ansökan om planändring 2010-11-23, bilaga.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Norsjö kommun ställer sig positiv till ändring av detaljplanen.
Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ändra detaljplanen.
-----
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§ 10

Huvudmannaskap för Norsjö Skidlöparmuseum
Bakgrund
Norsjö Skidlöparmuseum förvaltas idag av en kommunal stiftelse, där
Thorbjörn Olsson suttit som ledamot och ordförande i styrelsen sedan museet tillskapades i slutet på 1980-talet. Med anledning av att han nu slutar
sin anställning som kommunchef har han också meddelat att han från och
med årsskiftet inte kommer att ställa upp som ledamot och ordförande ytterligare en mandatperiod.
Mot denna bakgrund har övriga styrelseledamöter låtit meddela att inte någon är villig att ikläda sig uppdraget som ordförande och ”verkställande
funktionär” för museet. Två styrelseledamöter har också fört samtal med
kommunstyrelsens ordförande om den uppkomna situationen. I sammanhanget har samtal även förts med Norsjö hembygdsförening om de är villiga att ta över driften av museets tre byggnader på hembygdsområdet.
I sammanhanget framhålls att allt styrelsearbete har skett på fritiden och
betraktats som en ideell arbetsinsats.
Arbetsutskottet beslutade 2010-09-20 att uppdra till kommunledningen att
uppta samråd med Norsjö Hembygdsförening och Norsjö Skidlöparmuseum i ärendet.
Styrelsen för Norsjö Skidlöparmuseum beslutade 2010-10-20 att under
förutsättning att överenskommelse kan träffas med Norsjöbygdens Hembygdsförening om ett övertagande av skidlöparmuseets tillgångar och
verksamhet från om med 2011-01-01 föreslår styrelsen att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
- Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum upplöses som juridisk person från
och med 2011-01-01.
- Stiftelsens samtliga tillgångar överförs från samma datum till Norsjöbygdens Hembygdsförening. Här åsyftas då följande tillgångar:
o Maurselestugan (ofri grund)
o Entrébyggnad (ofri grund)
o Utvändiga skyltar
o Utställningar och utställningsföremål
o Skrivna böcker om Norsjöskidåkarna
o Likvida medel enligt bokslut
- Norsjöbygdens Hembygdsförening tilldelas samma hyresvillkor som
stiftelsen beträffande museibyggnad och mark inom det nuvarande
hembygdsområdet.
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§ 10 forts.
-

Stiftelsens årliga kommunala driftsbidrag ska överföras till hembygdsföreningen.
Museibyggnaden ska hållas uppvärmd året runt. Vintertid ska samtliga
lokaldelar vara uppvärmda till lägst + 10 grader.
Utställningar, utställningsföremål och skyltar ska även efter 2011-0101 vara försäkrade mot brand m.m. på samma villkor som idag.

Kommunledningen har träffat representanter för Norsjö Hembygdsförening
och Norsjö Skidlöparmuseum 2010-10-28.
Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträdet 2010-11-23 att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag från Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseums
styrelse, och att beslutet ska gälla under förutsättning att erforderliga beslut
tas av Norsjöbygdens Hembygdsförening.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-07 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ny beredning. Fram till dess kommunfullmäktige kan
ta nytt beslut i ärendet behöver någon utses som formellt kan hålla i de löpande frågor som kan uppstå.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2010-09-20 § 220.
Arbetsutskottet 2010-11-08 § 255.
Protokoll från Norsjöbygdens Hembygdsförenings sammanträde 2010-1118, aktbilaga.
Skrivelse från Björn Brännström, aktbilaga.
Kommunstyrelsen 2010-11-23 § 200.
Kommunfullmäktige 2010-12-07 § 97
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
-----
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§ 11

Genomgång av budget 2011 för teknik och fritid
Vid sammanträdet diskuteras budgeten för teknik och fritid för 2011 och
den fortlöpande kontrollen av denna.
Teknik- och fritidsutskottets beslut
Informationen noteras.
-----

K:\Protokoll\TFU\110125.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

