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Plats och tid

Norsjö Medborgarhus tisdag 2004-11-30 kl 18.00-21.15

Beslutande

Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista.

Övriga deltagande

Kommunsekreterare Lena Brännström, sekreterare
Kommunchef Thorbjörn Olsson
Kurt Hugosson (kd), ej tjänstgörande ersättare
Magnus Eriksson (s), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Sigvard Nordén (c) och Gun Mattsson (s)

Justeringens plats o tid

Kommunkontoret Norsjö, torsdag 2004-12-09 kl 15.00

Underskrift

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

Sekreterare

Paragrafer:

§§ 58-83

Lena Brännström

Ordförande

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

Gudrun Gustafsson

Justerande

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

Sigvard Nordén

Gun Mattsson

_____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2004-11-30

Anslaget uppsatt

2004-12-10

Anslaget nedtages

2004-12-31

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
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Ordinarie

Mikael Lindfors
Åke Eriksson
Gunder Hjelte
Maud Stenmark
Lars-Åke Holmgren
Stig Selin
Bertil Morén
Anders Nilsson
Gun Mattsson
Gudrun Gustafsson
Britt-Inger Lundmark
Britthelén Almquist
Stig Salomonsson
Sofi Fransson
Mari-Louise Skoogh
Birgitta Hedberg
Isak Frohm
Lennart Lundqvist
Maria Forsberg
Astrid Karlsson
Anna Mörtberg
Lennart Holmström
Erik Lidén
Jeanette Berggren
Karin Glaas
Johan Broström
Fredrick Lindgren
Karin Nordén
Bernth Lindgren
Veronica Hjelte
Sigvard Nordén
Totalt

PROTOKOLL
2004-11-30

Tjänstgörande
Ersättare

Lars-Erik Johansson

Martin Lundkvist

Sara Broström
Alf Nordén
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Sverker Lidén
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§ 58
Inledning och öppnande av sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande Gudrun Gustafsson hälsar hedersgäster,
fullmäktiges ledamöter, tjänstemän, media och åhörare välkomna till dagens
sammanträde och förklarar detsamma för öppnat.
-----
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§ 59
Arbetsordning
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna dagordningen med följande tillägg till punkt 6:
Avsägelse av förtroendeuppdrag – Niklas Lidström.
-----
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§ 60

Utdelning av förtjänstgåvor och stipendier
Kommunfullmäktige beslutar
att ajournera sammanträdet för utdelning av ledarstipendium, Alm-medaljen
samt förtjänstgåvor till medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst.
Utbildnings- och fritidsnämnden har vid beslutat att tilldela Jon Persson Almmedaljen för hans förtjänstfulla insatser inom bordtennis. Eftersom Jon är
förhindrad att närvara, på grund av tävlingar i Japan, mottar hans far Stellan
Persson medaljen i hans ställe. Fullmäktige skickar en hälsning till Jon att han
är en riktigt ambassadör för Norsjö.
Stellan Persson framför ett tack från Jon som är stolt och glad över att få motta
Alm-medaljen.
Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Lars Brännström redogör
därefter för nämndens motivering att tilldela Torgny Dahlberg ledarstipendiet.
Torgny Dahlberg har genom ett uppoffrande arbete för Norsjös
hockeyungdomar målmedvetet arbetat för att ge hockeyn en framtid i Norsjö.
Kommunfullmäktiges ordförande förrättar överlämnandet av diplom och
stipendium.
Torgny Dahlberg framför ett tack och är hedrad över att ha fått motta
ledarstipendiet.
För 25 års tjänstgöring i kommunen belönas följande anställda med var sitt
förtjänsttecken:
Kjell Lindqvist
Göran Larsson

Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen

Margareta Andersson
Anna-Greta Sundberg
Marie Holmqvist
Eva Berglund
Carina Salomonsson
Solbritt Björk-Lundberg

Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Utbildnings- och fritidsförvaltningen
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§ 60 forts.
Berit Frohm Socialförvaltningen
Kristina Holmström
Socialförvaltningen
Karin Lindfors
Socialförvaltningen
Gunnel Dahlström
Socialförvaltningen
Karin Lindahl
Socialförvaltningen
Mariette Emilsson
Socialförvaltningen
Margareta Karlsson
Socialförvaltningen
Anny Malmin
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors, socialnämndens ordförande
Bernth Lindgren samt utbildnings- och fritidschef Max Bohman framför
kommunens tack, varefter kommunfullmäktiges ordförande överlämnar
förtjänstgåvorna.
Sammanträdet ajourneras ytterligare 20 minuter för fotografering och
kaffepaus.
Kommunfullmäktige beslutar
att återuppta överläggningarna.
-----
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§ 61

Avsägelser - ersättare i kommunfullmäktige
Simon Sundström (v) och Niklas Lidström (m) har avsagt sig sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige. Simon Sundström har avflyttat från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna
att framföra ett tack till Simon Sundström och Niklas Lidström för den tid de
tjänstgjort som ersättare i kommunfullmäktige
att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för utseende av nya ersättare i
kommunfullmäktige.
-----
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§ 62

Avsägelse – ersättare i Norsjö arbetsmarknadsnämnd
Ulrika Larsson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Norsjö
arbetsmarknadsnämnd på grund av avflyttning från kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
-----
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§ 63

Avsägelse – ordinarie ledamot i utbildnings- och fritidsnämnden
Karin Fällman (c) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i utbildningsoch fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
-----
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§ 64

Val av ny ersättare i Norsjö arbetsmarknadsnämnd
Kommunfullmäktige har att utse ersättare efter Ulrika Larsson (v) som avsagt sig
uppdraget.
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ersättare i Norsjö arbetsmarknadsnämnd fram till 2006-12-31 utse
Roger Berggren
-----

v

Åkervägen 15

935 32 Norsjö
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§ 65

Val av ny ordinare ledamot och ersättare i utbildnings- och
fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att för tiden fram till 2006-12-31
som ny ordinarie ledamot i utbildnings- och fritidsnämnden utse
Ola Lindegren

(c)

Gumboda 6

936 93 Boliden

som ny ersättare i utbildnings- och fritidsnämnden efter Ola Lindegren
utse
Peder Ackerdal
-----

(c)

Näset 6

935 91 Norsjö
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§ 66

Delårsrapport per 30 juni 2004 för Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 168
Ekonomienheten upprättar delårsrapport för första halvåret 2004 och
sammanställer den enligt kraven i lagen om kommunal redovisning.
Rapporten kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsen 2004-09-07§ 118
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar en kort redovisning av delårsrapporten
för Norsjö kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport för Norsjö kommun.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport för Norsjö kommun enligt särskild bilaga.
-----
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§ 67

Delårsrapport per 30 juni 2004 för Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 169
Norsjölägenheters delårsrapport presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsen 2004-09-07§ 119
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar en kort information i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport för Norsjölägenheter AB.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 68

Fortsatt IT-utbyggnad
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 173
Riksdagen har beslutat att 500 miljoner kronor omdisponeras att användas för att
anlägga IT-infrastruktur i särskilt eftersatta orter och områden. Målet är att öka
andelen anslutna hushåll och företag i områden som idag saknar täckning så att
utbyggnaden blir så likvärdig som möjligt i landets alla delar.
Västerbottens andel av omfördelade medel är 34 748 108 kronor. Länsstyrelsen
har i uppdrag att utifrån utbyggnadsläget fördela medel till kommunerna. Det finns
eftersatta orter och områden i samtliga kommuner. Särskilda brister finns i små
kommunhuvudorter som tidigare inte kunde få stöd.
Sammanfattande punkter:
• Projekt kan få stöd under perioden 2004-01-01—2005-12-31.
• Kommunen har att finna områden/orter som uppfyller förordningens kriterier
om eftersatthet. Ansökan måste ha underlag för att kunna behovsprövas.
• Kommunens IT-infrastrukturprogram kan behöva en översyn
• Projektet måste medfinansieras med 50 % och kommunen skall medfinansiera
med minst 5 %.
• Det finns endast begränsade möjligheter att få utökad offentlig finansiering.
Hälften i samband med beslut och hälften när projektet är slutredovisat.
• Tillsyn och uppföljning sker på samma sätt som tidigare.
Kommunfullmäktige 2004-06-08 § 44 beslutade bland annat:
”att avsätta 1 150 000 kronor att användas för det fortsatta arbetet med
utbyggnad av IT-nätet i kommunen
att huvudinriktningen skall vara att dessa medel ska nyttjas som
medfinansiering gentemot annan finansiering såsom EU-medel, statliga
medel etc.
att för ändamålet anvisa 1 150 000 kronor ur tillgängliga likvida medel –
ett belopp som motsvarar erhållen ersättning från Svenska Kraftnät för
upplåtelse av fiber i kommunens ortssammanbindande nät
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp

_________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-30

16(52)

§ 68 forts.
att godkänna upprättat förslag till revidering av kommunens ITinfrastrukturprogram
att genomföra en flyttning av fiberkabel från kraftledning till rör i mark
sträckan Gumboda – Kusfors till en beräknad kostnad av 248 000 kronor
att i anslutning till detta arbete anlägga ett fibernät i Kusfors by till en
beräknad kostnad av 259 400 kronor
att denna kostnad om totalt 507 400 kronor påföres/disponeras ur ID
1997…”
Norsjö kommun kan erhålla 1 847 441 kronor i bidrag. För att erhålla
bidraget krävs medfinansiering med lika mycket från andra finansiärer varav
minst 5 % från kommunen.
Bedömningen i dag är att medfinansiering med EU-medel eller andra bidrag
inte är möjlig. Medfinansiering från enskilda eller företag är också mycket
svår att erhålla.
Därför föreslås att de medel som avsattes enligt beslut i kommunfull-mäktige
2004-06-08, 1 150 000 kronor, utökas med ytterligare 700 000 kronor i
kommunala medel.
Ett nytt projekt tillskapas för utbyggnad enligt de riktlinjer som angetts i det
antagna IT-infrastrukturprogrammet vilket innebär att fibernätet i Norsjö
tätort byggs ut klart om intresse från kunderna finns, att fibernät färdigställs i
Kusfors och att fortsatt utbyggnad sker i nya byar enligt den
prioriteringsordning som angetts.
Projektet får då en total omfattning på 3,7 Mkr. IT-Västerbotten kan komma
att tillskapa ett gemensamt projekt för alla kommuner, detta är dock ej ännu
klarlagt. Alternativt kan Norsjö kommun driva projektet helt i egen regi.
Vid sammanträdet framkommer att nätutbyggnaden genom projekt Tvåan har
verksamhetsmässigt och ekonomiskt gått bättre än planerat i Sörbyn, vilket
innebär att drygt 800 000 kronor kan disponeras för andra delprojekt
avseende både ortsnät och ortssammanbindande nät.
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§ 68 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån lämnad ekonomisk redovisning inrymma i projekt Tvåan dels
kabelflyttning och byanät i Kusfors, beräknad kostnad 507 400 kronor, och dels
del av den fortsatta utbyggnaden av fibernätet i Norsjö samhälle i enlighet med
antaget IT-infrastrukturprogram
att uppdra till IT-enheten att söka en förlängning av projekt Tvåan ytterligare
minst ett halvår räknat fr.o.m. 2005-01-01
att uppdra till IT-enheten att upprätta en ansökan för den fortsatta ITutbyggnaden i kommunen
att ansökan ska bygga på antaget IT-infrastrukturprogram
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå ytterligare 700 000 kronor att användas för det fortsatta arbetet med
utbyggnad av IT-nätet i kommunen.
att anvisa 700 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9108, Utbyggnad av IT-nät
att som beslutsattestant för ID 9108 utse Per Boman med Thorbjörn Olsson som
ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
att därmed har kommunen under detta år i egna medel avsatt totalt 1 850 000
kronor för den fortsatta IT-utbyggnaden
att fastställa följande finansieringsplan för detta kommande projekt:
- Egna kommunala medel 1 850 000 kronor
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1 850 000 kronor

§ 68 forts.
Kommunstyrelsen 2004-09-07 § 123
Mikael Lindfors yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den ändringen
att kommunfullmäktige upphäver beslut 2004-06-08, § 44, 8:e att-satsen,
om att 507 400 kronor som utgör kostnaden för kabelflyttning och byanät i
Kusfors, ska påföras/disponeras ur ID 1997
att denna att-sats upphävs med anledning av att kostnaderna för investeringarna i
Kusfors inryms i projekt Tvåan då kostnaden för fiberläggning i Sörbyn blivit
väsentligt billigare än beräknat.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de två förslagen
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Mikael Lindfors yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att utifrån lämnad ekonomisk redovisning inrymma i projekt Tvåan dels
kabelflyttning och byanät i Kusfors, beräknad kostnad 507 400 kronor, och dels
del av den fortsatta utbyggnaden av fibernätet i Norsjö samhälle i enlighet med
antaget IT-infrastrukturprogram
att uppdra till IT-enheten att söka en förlängning av projekt Tvåan ytterligare
minst ett halvår räknat fr.o.m. 2005-01-01
att uppdra till IT-enheten att upprätta en ansökan för den fortsatta ITutbyggnaden i kommunen
att ansökan ska bygga på antaget IT-infrastrukturprogram
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anslå ytterligare 700 000 kronor att användas för det fortsatta arbetet med
utbyggnad av IT-nätet i kommunen
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att anvisa 700 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
§ 68 forts.
att kostnaden påföres ID 9108, Utbyggnad av IT-nät
att som beslutsattestant för ID 9108 utse Per Boman med Thorbjörn Olsson som
ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
att därmed har kommunen under detta år i egna medel avsatt totalt
1 850 000 kronor för den fortsatta IT-utbyggnaden
att fastställa följande finansieringsplan för detta kommande projekt:
- Egna kommunala medel 1 850 000 kronor
- Statsbidrag (50 %)
1 850 000 kronor
att upphäva beslut 2004-06-08, § 44, åttonde att-satsen, om att 507 400 kronor
som utgör kostnaden för kabelflyttning och byanät i Kusfors, ska
påföras/disponeras ut ID 1997
att denna att-sats upphävs med anledning av att kostnaderna för investeringarna i
Kusfors inryms i projekt Tvåan då kostnaden för fiberläggning i Sörbyn blivit
väsentligt billigare än beräknat.
---Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 69

Motion om tjänstegaranti
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-10 §104
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat bilagda motion från Kristdemokraterna angående tjänstegaranti i Norsjö kommun.
I motionen föreslås att kommunledningskontoret med biträde av övriga
förvaltningar får i uppdrag att:
− Ta fram en policy för de olika förvaltningarnas serviceinställning
− Tydliggöra vad förvaltningarnas ansvarsområde innebär och vad vi kan lova
− Att arbetet ska utmynna i en tydlig garanti med kompensationer till
medborgare om vi inte håller vad vi lovar.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att yttra sig i ärendet efter samråd med de
fackliga organisationerna.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 174
Kommunledningskontoret har upprättat ett yttrande, se bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till förslaget om införande av tjänstegaranti i den kommunala
verksamheten
att arbetet integreras med pågående arbete med införande av en ny modell för
mål- och resultatstyrning i kommunen
att införandet kommer att vara en omfattande och tidskrävande arbetsprocess
vilket innebär att genomförande måste ske successivt
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa en tidsram för
införandet
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§ 69 forts.
att anse motionen som besvarad
----Kommunstyrelsen 2004-09-07§ 124
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
att ställa sig positiv till förslaget om införande av tjänstegaranti i den kommunala
verksamheten
att arbetet integreras med pågående arbete med införande av en ny modell för
mål- och resultatstyrning i kommunen
att införandet kommer att vara en omfattande och tidskrävande arbetsprocess
vilket innebär att genomförande måste ske successivt
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa en tidsram för
införandet
att anse motionen som besvarad
-----
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§ 70

Motion om namngivning av gågata i Norsjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 175
Folkpartiet föreslår i bifogad motion att gågatan mellan Skolgatan och Storgatan
längs Norsjö Gymnasium på ena sidan och Musikens Hus på motsatta sidan ges
namnet ”Nyggens väg”. Vid byggandet av Norsjö Gymnasium revs huset där
Bertil ”Nyggen” Nygren bodde.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att gågatan mellan Skolgatan och Storgatan mellan Norsjö Gymnasium och
Musikens Hus ska få namnet ”Bertil Nygrens väg”
att motionen därmed anses som besvarad.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07§ 125
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
att gågatan mellan Skolgatan och Storgatan mellan Norsjö Gymnasium och
Musikens Hus ska få namnet ”Bertil Nygrens väg”
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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§ 71

Om- och tillbyggnad av vattenverk, Lustigkulla
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-23 § 176
Vattenverket vid Lustigkulla är i behov av reparationer. Under sommaren har ett
av de två filtren vid vattenverket gått sönder och ersattes av ett nytt filter.
Tekniska förvaltningen anser att man bör ha ett tredje filter som reserv för att
minska sårbarheten. Denna åtgärd beräknas kosta ca. 300 000 kronor.
Även åtgärder för reparation av en råvattenbrunn måste göras eftersom det läcker
in humus i brunnen.
Ingenjör Östen Öhman lämnar ytterligare information vid sammanträdet.
Kostnader för renovering av råvattenbrunnen beräknas kosta 70 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett tilläggsanslag på 70 000 kronor till projektet
att för ändamålet anvisa 70 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 3302, Vattenverk med reservoar Norsjö
att kostnader för ett tredje filter vid Vattenverket i Lustigkulla beaktas i
kommunens investeringsbudget för 2005.
----Kommunstyrelsen 2004-09-07 § 126
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
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i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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§ 72

Kvartalsrapport för Norsjö kommun per 3:e kvartalet 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 208
Ekonomienheten har i enlighet med gällande regler om uppföljning sammanställt
inlämnade delårsrapporter för tredje kvartalet 2004 samt upprättat ny
resultaträkning grundad på nu kända förhållanden.
Hänsyn har tagits till nya prognoser om skatter och bidrag samt ombudgeteringar
från 2003.
Sammantaget visar redovisningen på ett preliminärt årsresultat på 5,2 Mkr, om
nämndernas prognoser är tillförlitliga. Detta ska jämföras med i budgeten beräknat
positivt årsresultat på + 1 699 tkr. Det förbättrade resultatet mot budget beror
framförallt på att bidrag för LSS-kostnader ökar från 4 Mkr till 7,8 Mkr, men
även på att kommunen erhållit engångs-ersättning från Affärsverket Svenska
Kraftnät på 1,1 Mkr för nyttjande av kommunens fibernät. Skatteintäkter
däremot kommer att bli lägre än budget beroende på att det preliminärt utbetalade
skatteunderlaget för åren 2003 och 2004 är högre än vad det slutliga kommer att
bli enligt kommunförbundets prognos.
Av 2002 års överskott skall 5 Mkr användas för underhållsåtgärder i Norsjö simoch sporthall. Av tilldelat utrymme kommer återstående 4,6 Mkr att
kostnadsföras detta år och kommer att påverka ovan redovisade årsresultat
negativt. Detta innebär att prognos på årets resultat, när kostnader för
underhållsåtgärder 4,6 Mkr har beaktats, beräknas bli ett överskott med
600 tkr.
Redovisningen framgår av bifogade handlingar.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad kvartalsrapport för Norsjö kommun.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 156
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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-----
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§ 72 forts.
Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad kvartalsrapport för Norsjö kommun.
-----
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§ 73

Kvartalsrapport för Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 209
Norsjölägenheter AB skall enligt fastställda ägardirektiv förutom årsbokslut avge
kvartalsrapporter för första och tredje kvartalet samt delårsbokslut per 30 juni.
Rapporterna ska även innehålla uppgift om uthyrningsläget.
Rapport för tredje kvartalet föreligger enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättad kvartalsrapport för Norsjölägenheter AB.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 157
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 74

Detaljplaneändring – Kvarteret Röret
Bygg- och miljönämnden 2004-09-09 § 61
Ett förslag till detaljplan för området kring Extena plast (kvarteret Röret) har
arbetats fram av stadsarkitekt Ivar Bengtsson, Arkinova Arkitekter, Umeå.
Detaljplaneförslaget har under sommaren 2004 ställts ut och under
utställningstiden har inga åsikter inkommit.
I arbetet med planen har man främst försökt utöka byggrätten på södra delarna av
området. Förslaget går ut på att den prickmark (mark som ej får bebyggas) som
fanns söder om plastfabriken omvandlas till byggbar mark.
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna redovisat förslag till detaljplan (daterat 2004-09-09)
att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättad och utställd detaljplan (daterad
2004-09-09) för kvarteret Röret, Västra industriområdet, Norsjö tätort.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 211
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till detaljplan (daterat 2004-09-09)
att anta upprättad och utställd detaljplan (daterad 2004-09-09) för kvarteret
Röret, Västra industriområdet, Norsjö tätort.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 158
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 74 forts.
Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till detaljplan (daterat 2004-09-09)
att anta upprättad och utställd detaljplan (daterad 2004-09-09) för kvarteret
Röret, Västra industriområdet, Norsjö tätort.
-----
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§ 75

Ny modell för mål- och resultatstyrning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 212
Under senare år har Svenska kommunförbundet tillsammans med några
kommuner i olika projekt arbetat med att utveckla en ny modell för mål- och
resultatstyrning. Syftet med modellen är att förbättra den kommunala styrningen
genom bl.a. en ökad tydlighet i måldokumenten, färre konkreta mål och mer tid
för analys. Modellen bygger på teorin om balanserad styrning, d.v.s. att planera,
genomföra och följa upp verksamheten ur flera perspektiv såsom:
-

Medborgare/Kund
Medarbetare
Arbetssätt/processer
Utveckling/Tillväxt
Ekonomi
Miljö
Demokrati

Vid en gemensam träff mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och chefsgruppen
2004-08-31 diskuterades den nya modellen. Vid mötet enades de närvarande
politikerna om följande förslag:
Mål- och resultatstyrning:
Den nya modellen skall införas fr.o.m. budget 2006 med följande tre perspektiv i
fokus:
- Medborgare/Kund
- Medarbetare
- Ekonomi
Arbetet ska ledas av kommunledningskontorets ekonomienhet och införas med
stöd av visstidsanställd projektledare (4-6 mån). Förberedelsearbetet ska
påbörjas under första halvåret 2005 och gälla fullt ut fr.o.m.
2006-01-01. Arbetet ska koordineras med upprättat förslag om införande av
tjänstegaranti i den kommunala verksamheten.
Vision:
I det kommunala målsättningsarbetet är det viktigt att det finns en övergripande
vision - ett mål att sträva mot. En sådan vision, som inte bör vara tidsatt, ska vara
en gemensam ledstjärna för alla i kommunen. Följande vision föreslås fastställas
för Norsjö kommun:
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§ 75 forts.
Norsjö – En attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner
med.
Grundläggande styrprincip:
Kommunfullmäktige vill understryka vikten av att samtliga nämnder håller sig inom
tilldelade budgetramar och anslag.
Kommunens styrprinciper är tydliga och innebär att vid konflikt mellan ekonomi
och verksamhet är det alltid ekonomisk ram som gäller.
Bilagor:
Till denna ingress bifogas fem OH-bilder.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att införa föreslagen modell för mål- och resultatstyrning i Norsjö kommun att
gälla fr.o.m. 2006-01-01
att fastställa övriga delförslag, som utarbetats vid ovannämnda politiker- och
chefsträff 2004-08-31
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 159
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Yrkanden
Bernth Lindgren (kd) yrkar
att frågan beträffande utarbetande av vision för kommunen återremitteras för att
ytterligare bearbetas.
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Mikael Lindfors (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 75 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om frågan om vision skall avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
frågan skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på
kommunstyrelsens förslag i sin helhet och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 76

Årsbudget 2005 jämte plan för 2006-2007
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 213
Budgetförslaget bygger i grunden på de ramar som fullmäktige fastställde vid sitt
sammanträde den 8 juni. Under budgetarbetets gång har beaktats förändrade
prognoser på skatter och utjämningsbidrag och hänsyn har tagits till en preliminär
befolkningsminskning på 70 personer från första november 2003 till första
november 2004. Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2005
räknats med en intäkt på 9 Mkr, vilket är i överens-stämmelse med SCB:s
preliminära utfall. För åren 2006 och 2007 det räknats med en intäkt på 8,5 Mkr
resp. 8 Mkr.
Sammantaget innebär budgetförslaget en förbättring av årets resultat från vårens
beräknade överskott på 2 Mkr till ett överskott på 4,4 Mkr.
Verksamhetsplanens ramar för planeringsåren 2006-2007 kan komma att justeras
i samband med kommunfullmäktiges fastställande av slutliga ramar under våren
2005 då bättre underlag för skatter och bidrag och befolknings-utveckling bör
finnas.
Beträffande verksamheternas nettokostnader, resultatbudget, investeringar m.m.
samt budgetskrivelse från respektive styrelse/nämnd hänvisas till det särskilt
upprättade budgetmaterialet.
Samverkansförhandlingar med de fackliga organisationerna rörande
kommunstyrelsens budget och det samlade budgetförslaget har genomförts den
14 oktober 2004.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 160
Mikael Lindfors yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
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att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2005 till oförändrat 23:15
kronor per skattekrona
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§ 76 forts.
att fastställa bilagda förslag till resultat- och investeringsbudget för 2005 jämte
plan för 2006-2007
att fastställelsen även omfattar budgetförslaget för Trepartens
renhållningsnämnd för Norsjö, Malå och Sorsele kommuner
att godkänna de av budgetberedningen gjorda justeringarna av tidigare
beslutade budgetramar för 2005 föranledda av extra tillskott till utbildningsoch fritidsnämnden på 1 278 tkr, extra tillskott till kommunstyrelsen på 400 tkr,
extra tillskott till teknisk förvaltning på 330 tkr och extra tillskott till
kommunfullmäktige på 9 tkr
att enligt Utbildnings- och fritidsnämnden godkänna nedläggning av
skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar blir förskolan
(1 –5 år)/skolfritids Humlan i Gumboda.
att fastställa va-taxa för 2005 enligt särskild bilaga. Förslaget innebär för en s.k.
normalvilla med 150 kbm förbrukning en höjning med 3 % eller i kronor 115
kronor inkl moms
att fastställa slamtömningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga.
att fastställa gatukostnadsersättningen till oförändrat 55 kronor per kvm (max
1200 kvm/tomt)
att fastställa priset för tomtmark i detaljplanelagt område till oförändrat 17
kronor/kvm för åkermark och 15 kronor/kvm för s.k. övrig mark
att fastställa tomtpriserna i Norsjövallen, Kvarnåsen och Bjurträsk till
oförändrat 55 kronor/kvm för åkermark och 48 kronor/kvm för s.k. övrig mark
samt att för kommunägda tomter i Svansele, där kommunen ej svarar för driftoch underhåll av befintlig gata, debiteras 15 kronor/kvm
att fastställa hemsändningsbidraget (fraktstödet) till oförändrat 90 kronor
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att upptagna resursbehov (ramar) i respektive styrelse/nämnds verksamhetsblad
för 2006-2007 inte ska betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att
justeras inför ramtilldelning våren 2005
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§ 76 forts.
att fastställa kommunfullmäktiges egen internbudget (detaljbudget) för 2005
enligt bilaga
Yrkanden – Gumboda skola
Lennart Lundqvist (c) yrkar
att ej godkänna nedläggning av Gumbodaskolan från höstterminen 2005
att kostnadsökningen som uppgår till 390 000 kronor föreslås finansieras genom
ett försämrat totalresultat för kommunen.
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:
Mikael Lindfors förslag
att i enlighet med utbildnings- och fritidsnämndens förslag godkänna nedläggning
av skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar blir förskolan (15)/skolfritids Humlan i Gumboda
Lennart Lundqvists förslag
att ej godkänna nedläggning av Gumbodaskolan från höstterminen 2005
att kostnadsökningen som uppgår till 390 000 kronor föreslås finansieras genom
ett försämrat totalresultat för kommunen.
Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Lindfors
förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Mikael Lindfors förslag mot 2 nej-röster för Lennart
Lundqvists förslag antar kommunstyrelsen Mikael Lindfors förslag. Se särskild
omröstningsbilaga.
Yrkanden – renhållningstaxa
Lennart Lundqvist (c) yrkar
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att renhållningstaxan för 2005 omarbetas med samma procentanslag men fördelat
på samtliga kundgrupper
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§ 76 forts.
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:
Mikael Lindfors förslag
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga.
Lennart Lundqvists förslag
att renhållningstaxan för 2005 omarbetas med samma procentanslag men fördelat
på samtliga kundgrupper
Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Lindfors
förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Mikael Lindfors förslag
Nej-röst för Lennart Lundqvists förslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Mikael Lindfors förslag mot 2 nej-röster för Lennart
Lundqvists förslag antar kommunstyrelsen Mikael Lindfors förslag. Se särskild
omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen föreslår därefter kommunfullmäktige att bifalla övriga delar av
Mikael Lindfors budgetförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2005 till oförändrat 23:15
kronor per skattekrona
att fastställa bilagda förslag till resultat- och investeringsbudget för 2005 jämte
plan för 2006-2007
att fastställelsen även omfattar budgetförslaget för Trepartens
renhållningsnämnd för Norsjö, Malå och Sorsele kommuner
att godkänna de av budgetberedningen gjorda justeringarna av tidigare
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och fritidsnämnden på 1 278 tkr, extra tillskott till kommunstyrelsen på 400 tkr,
extra tillskott till teknisk förvaltning på 330 tkr och extra tillskott till
kommunfullmäktige på 9 tkr
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§ 76 forts.
att enligt Utbildnings- och fritidsnämnden godkänna nedläggning av
skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar blir förskolan
(1 –5 år)/skolfritids Humlan i Gumboda.
att fastställa va-taxa för 2005 enligt särskild bilaga. Förslaget innebär för en s.k.
normalvilla med 150 kbm förbrukning en höjning med 3 % eller i kronor 115
kronor inkl moms
att fastställa slamtömningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga.
att fastställa gatukostnadsersättningen till oförändrat 55 kronor per kvm (max
1200 kvm/tomt)
att fastställa priset för tomtmark i detaljplanelagt område till oförändrat 17
kronor/kvm för åkermark och 15 kronor/kvm för s.k. övrig mark
att fastställa tomtpriserna i Norsjövallen, Kvarnåsen och Bjurträsk till
oförändrat 55 kronor/kvm för åkermark och 48 kronor/kvm för s.k. övrig mark
samt att för kommunägda tomter i Svansele, där kommunen ej svarar för driftoch underhåll av befintlig gata, debiteras 15 kronor/kvm
att fastställa hemsändningsbidraget (fraktstödet) till oförändrat 90 kronor
att upptagna resursbehov (ramar) i respektive styrelse/nämnds verksamhetsblad
för 2006-2007 inte ska betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att
justeras inför ramtilldelning våren 2005
att fastställa kommunfullmäktiges egen internbudget (detaljbudget) för 2005
enligt bilaga
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c), och Lennart Lundqvist (c)
------
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§ 76 forts.
Kommunfullmäktige 2004-11-30
Yrkanden – Renhållningstaxa
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring:
Hämtningsavgiften reduceras för barnfamiljer boende i villa med kärl 190/240 liter
på så sätt att den likställs med den avgift som tas ut för kärl 120 liter.
Reducering erhålls under följande förutsättningar:
-

I familjen ska finnas barn i åldern noll till dess att barnet fyllt tre år
Anmälan ska ske till kommunens ekonomienhet
Reducerad avgift utgår från och med kvartalet efter anmälan ingetts och fram
till och med det kvartal under vilket barnet fyller tre år.

Kostnadsminskningen för dessa familjer finansieras genom en taxehöjning för
övriga abonnentkategorier boende i villa. Justeringen framgår av bilagda förslag till
ny taxa.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 20 minuter för kaffedrickning.
Sammanträdet återupptas.
Yrkanden – Renhållningstaxa forts.
Bernth Lindgren (kd), Mikael Lindfors (s) och Isak Frohm (s) biträder Lars-Åke
Holmgrens yrkande.
Lennart Lundqvist (c) yrkar
att renhållningstaxan för 2005 omarbetas med samma procentpåslag men fördelat
på samtliga kundgrupper
Sigvard Nordén (c) biträder Lennart Lundqvists yrkande.
Yrkanden - Gumboda skola
Alf Nordén (c) yrkar
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att Gumboda skola fortsatt bedrivs under läsåret 2005-2006. Om ej
elevunderlaget markant ökat läggs skolverksamheten i Gumboda ned från och
med höstterminen 2006.
§ 76 forts.
att kostnadsökningen som uppgår till 390 000 kronor finansieras genom
minskning av årets överskott.
Lennart Lundqvist (c) och Martin Lundkvist (c) biträder Alf Nordéns yrkande.
Mikael Lindfors (s) yrkar
avslag på Alf Nordéns yrkande att behålla Gumboda skola ytterligare ett år och
bifall till kommunstyrelsens förslag att lägga ner skolverksamheten i Gumboda från
och med höstterminen 2005.
Yrkanden – Utökning av socialnämndens budget
Maud Stenmark (c) yrkar
att socialnämndens budget utökas med 400 000 kronor motsvarande en
heltidstjänst som aktivitetsledare för äldre. Arbetsuppgifterna skall vara att
aktivera och stimulera gäster på kommunens äldreboende och pensionärer med
eget boende.
Arbetsuppgifterna skall bland annat vara:
- att ordna aktiviteter på kommunens äldreboenden
- att hjälpa pensionärer med eget boende att kunna ta del i kommunens
aktivitetsutbud
- bistå och samarbeta med de frivilligorganisationer som engagerar sig och
ordnar aktiviteter för äldre
Arbetet skall planeras och genomföras i samråd med personalen på respektive
boende och hemtjänstområde. Detta eftersom de har den största kunskapen om
hur aktiviteterna bör organiseras.
Anställningstiden bör vara två år och sedan skall en utvärdering göras innan
besked tas om en fortsättning.
Utökningen finansieras genom minskning av årets resultat.
Bernth Lindgren (kd) yrkar
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bifall till kommunstyrelsens förslag beträffande socialnämndens budget men avslag
på Maud Stenmarks yrkande med hänvisning till att socialnämndens arbetar
långsiktigt med frågan.
Stig Selin (s) och Mikael Lindfors (s) biträder Bernth Lindgrens yrkande.
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§ 76 forts.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras under 5 minuter för partivisa överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Yrkanden – Utökning av socialnämndens budget forts.
Lennart Lundqvist (c) biträder Maud Stenmarks yrkande beträffande utökning av
socialnämndens budget.
Propositionsordning - Renhållningstaxa
Ordföranden ställer proposition på Lars-Åke Holmgrens yrkande angående
ändring av renhållningstaxan och Lennart Lundqvists yrkande att samma
procentpåslag skall gälla för samtliga kundgrupper samt kommunstyrelsens förslag
till renhållningstaxa och finner att kommunfullmäktige antar Lars-Åke Holmgrens
yrkande.
Votering begärs.
Lars-Åke Holmgrens yrkande utgör således huvudförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på vilket av de återstående yrkandena
som skall utgöra motförslag och finner att Lennart Lundqvists yrkande skall utgöra
motförslag till Lars-Åke Holmgrens yrkande.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Lars-Åke Holmgrens yrkande
Nej-röst för Lennart Lundqvists yrkande
Omröstningsresultat - renhållningstaxa
Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt Lars-Åke
Holmgrens yrkande. Se omröstningsbilagan.
Propositionsordning - Gumboda skola
Ordföranden ställer proposition på Alf Nordéns yrkande att Gumboda skola
fortsatt bedrivs under läsåret 2005-2006 och läggs ner höstterminen 2006 om
elevantalet inte ökar markant samt kommunstyrelsens förslag att
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skolverksamheten i Gumboda läggs ner från höstterminen 2005 och finner att
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag.
§ 76 forts.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Alf Nordéns yrkande
Omröstningsresultat – Gumboda skola
Med 20 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilagan.
Propositionsordning – Tillägg till socialnämndens budget
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Maud Stenmarks
tilläggsyrkande att socialnämnden tillförs 400 000 kronor och finner att
kommunfullmäktige avslår Maud Stenmarks tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Maud Stenmarks förslag.
Omröstningsresultat - Tillägg till socialnämndens budget
Med 19 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilagan.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2005 till oförändrat 23:15
kronor per skattekrona
att fastställa bilagda förslag till resultat- och investeringsbudget för 2005 jämte
plan för 2006-2007
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att fastställelsen även omfattar budgetförslaget för Trepartens
renhållningsnämnd för Norsjö, Malå och Sorsele kommuner
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§ 76 forts.
att godkänna de av budgetberedningen gjorda justeringarna av tidigare
beslutade budgetramar för 2005 föranledda av extra tillskott till utbildningsoch fritidsnämnden på 1 278 tkr, extra tillskott till kommun-styrelsen på 400 tkr,
extra tillskott till teknisk förvaltning på 330 tkr och extra tillskott till
kommunfullmäktige på 9 tkr
att enligt Utbildnings- och fritidsnämnden godkänna nedläggning av
skolverksamheten i Gumboda från höstterminen 2005. Kvar blir förskolan
(1 –5 år)/skolfritids Humlan i Gumboda.
att fastställa va-taxa för 2005 enligt särskild bilaga. Förslaget innebär för en s.k.
normalvilla med 150 kbm förbrukning en höjning med 3 % eller i kronor 115
kronor inkl moms
att fastställa slamtömningstaxa för 2005 enligt särskild bilaga
att fastställa renhållningstaxa för 2005 enligt Lars-Åke Holmgrens förslag i
särskild bilaga.
att fastställa gatukostnadsersättningen till oförändrat 55 kronor per kvm (max
1200 kvm/tomt)
att fastställa priset för tomtmark i detaljplanelagt område till oförändrat 17
kronor/kvm för åkermark och 15 kronor/kvm för s.k. övrig mark
att fastställa tomtpriserna i Norsjövallen, Kvarnåsen och Bjurträsk till
oförändrat 55 kronor/kvm för åkermark och 48 kronor/kvm för s.k. övrig mark
samt att för kommunägda tomter i Svansele, där kommunen ej svarar för driftoch underhåll av befintlig gata, debiteras 15 kronor/kvm
att fastställa hemsändningsbidraget (fraktstödet) till oförändrat 90 kronor
att upptagna resursbehov (ramar) i respektive styrelse/nämnds verksamhetsblad
för 2006-2007 inte ska betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att
justeras inför ramtilldelning våren 2005
att fastställa kommunfullmäktiges egen internbudget (detaljbudget) för 2005
enligt bilaga
Mot beslutet reserverar sig:
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Lars-Erik Johansson (c), Maud Stenmark (c), Martin Lundkvist (c), Lennart
Lundqvist (c), Gudrun Gustafsson (c), Sofi Fransson (c), Alf Nordén (c), Erik
Lidén (c), Karin Nordén (c), Sigvard Nordén (c), Birgitta Hedberg (fp).
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§ 77

Folkhälsopolitiskt program – Folkhälsans år
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-30 § 27 fick Folkhälsorådet i
uppdrag att ta fram förslag till ett folkhälsopolitiskt program. Förberedelser inför
detta arbete har påbörjats och vid Folkhälsorådets sammanträde 2004-09-22
togs beslut om att överlämna följande synpunkter till kommunstyrelsen:
− Att en projektledare motsvarande 100 % måste engageras under hela 2005
för att arbetet med det folkhälsopolitiska programmet ska kunna bedrivas på
ett framgångsrikt sätt
− Att denna projektanställning skall även vara ansvarig för organisationen kring
uppmärksammandet av Norsjöprojektets 20-års jubileum 2005 –
Folkhälsans år
− Att det inom ramen för folkhälsorådets arbete inte finns möjlighet att lösa
finansieringen av folkhälsopolitiskt program
− Att finansieringen för projektanställningen på ca 400 000 kronor måste finna
sin lösning i ett samarbete mellan Norsjö kommun, Landstinget och eventuellt
annan intressent.
− Att uppdraget med utarbetande av ett folkhälsopolitiskt program påbörjas
2005-01-01.
− Att det ur många aspekter vore önskvärt att kommunfullmäktige proklamerar
Folkhälsans år i Norsjö kommun 2005.
Arbetsutskottet beslutade 2004-09-27 § 181 att rekommendera socialchef
Staffan Berggren och socialnämndens ordförande Bernth Lindgren att omgående
ta kontakt med Landstinget för att klargöra om Landstinget är berett att bidra
med resurser när det gäller folkhälsoarbetet och Norsjöprojektets 20-årsjubileum
.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 215
Socialnämnden och kommunstyrelsen har i respektive budgetförslag avsatt medel
för projektanställning som ska arbeta med det folkhälsopolitiska programmet.
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§ 77 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till folkhälsorådets önskemål proklamera år 2005 som
Folkhälsans år i Norsjö
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 155
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----

_________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-30

04ka511 0006

54(52)

§ 78

Sammanträdesdagar år 2005
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 216
Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har upprättats enligt nedan.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

KS AU
Måndag
24
21
21
18
Tis 17

KS
Tisdag
8
8
5
31

KF
Tisdag

29

14
22
26
24
28

13
11
8
13

27
29

Beredning KSAU:
12 januari
9 februari
9 mars
6 april
4 maj

10 augusti
14 september
12 oktober
16 november

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

_________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-30

55(52)

att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen
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§ 78 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 161
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----

_________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-30

57(52)

§ 79
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 § 217
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger varje
år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Dnr 04ka242 0110
Motion inlämnad av Folkpartiet 2004 04-29 angående konstmuseum i Norsjö
kommun.
Motionen har remitterats till utbildnings- och fritidsnämnden för utredning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att notera anmälan av ovan redovisade motioner.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 162
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 80

Medgivande att fastighetsägare utför rengöring/sotning på den
egna fastigheten
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-15 § 219
Sammanfattning
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning
(2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004. Den nya lagen ger kommunen rätt
att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna
fastigheten, om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Ärende
Som följer av 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor får kommunen, efter
ansökan, medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning
på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt
betryggande sätt. Denna möjlighet omfattar endast sotningsmomentet
(rengöringen) medan brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ska genomföras
av sotaren. Frister för denna kontroll framgår av Räddningsverkets föreskrifter
SRVFS 2003:11.
Ett medgivande om att få sota själv kan återkallas om det vid brandskyddskontroll eller tillsyn skulle visa sig att sotningen inte skett på ett sådant sätt
att anläggningen är säker från brandskyddssynpunkt.
Ett medgivande ska ha föregåtts av ett aktivt val från den enskilde vilket innebär
att denne måste ansöka hos kommunen om att få utföra sotningen själv eller att
sotningen utförs av någon annan än den som kommunen utsett. Kommunen kan
således inte meddela föreskrifter som innebär att alla fastighetsägare får sota själv
utan beslut måste tas i varje enskilt fall efter ansökan från fastighetsägaren.
Beslut i frågor rörande sotning i egen regi ska fattas av den nämnd som enligt
lagens 3 kap. 11 § fullgör kommunens skyldigheter. Eventuella möjligheter att
delegera beslutanderätten framgår av bestämmelserna i kommunallagen
(1991:900). I Norsjö kommun fattas beslut av kommunstyrelsen, som tillika
svarar för räddningstjänsten.
När kommunen ska behandla en ansökan har den att ta ställning till om sotningen
kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
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§ 80 forts.
Vid prövningen bör kommunen beakta:
ü anläggningens komplexitet,
ü riskbilden,
ü den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften.
Kommunen får begära att den som ska utföra sotningen styrker att denne har
nödvändig kunskap om rengöring och brandskydd.
När en fastighetsägare ansöker om att själv få utföra sotningen inom den fastighet
där denne själv är bosatt, bör kommunen ta särskild hänsyn till att fastighetsägaren
normalt har viss kunskap om anläggningens konstruktion och funktion samt ett
eget intresse av att sotningen sker på ett sätt som ger god brandsäkerhet.

Riktlinjer för att medge rätt till egenrengöring/sotning
Ansökan
Fastighetsägare som önskar sota själv ska skicka in en ansökan om detta till
kommunen. Ansökan, se bilaga, ska innehålla följande uppgifter:
Fastighetsbeteckning, fastighetens adress, fastighetsägare, personnummer,
vilket rengöringsobjekt som avses och kompetens vad det gäller
rengöring/sotning.
Grunder för beslut till egenrengöring/sotning
Möjlighet till egensotning ges enbart till fastighetsägare eller någon annan i dennes
familj. Vidare förutsätts att den som ska utföra sotningen är bosatt på fastigheten.
Möjlighet för att fastighetsägaren ska låta någon annan, utöver honom själv eller
den av kommunen utsedda sotningsentreprenören, att utföra rengöring/sotning
kommer i nuläget ej att ges.
För att erhålla möjlighet till egensotning krävs nödvändiga kunskaper om
sotning och brandskydd. Den sökande måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis
från en av kommunen godkänd utbildning eller på annat sätt vidimera sina
kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s kurs som även godkänts av
SRV (Statens räddningsverk) och SSR (Sveriges skorstensfejarmästares
riksförbund). Kunskap kan också inhämtas på annat sätt som särskilt prövas.
För en- och tvåfamiljshus kan tillstånd för egensotning ges utan särskild prövning
efter att ansökan med utbildningsbevis eller uppgifter som på annat sätt vidimerar
kunskapen kommit in. För övriga anläggningar krävs särskild prövning beträffande
anläggningarnas komplexitet.
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§ 80 forts.
En brandskyddskontroll bör ske i anslutning till eller närmaste tiden (normalt inom
ett år) efter att ett tillstånd för egensotning utfärdats, vilket fastighetsägaren
beställer hos skorstensfejarmästaren.
Övriga rutiner
En kontrolljournal ska finnas där fastighetsägaren ska registrera varje
rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid kommande
brandskyddskontroller av anläggningen eller på anmodan av kommunen.
Möjlighet till egensotning kan återkallas om det visar sig vid kommande
brandskyddskontroller att rengöring/sotning ej sker på ett från
brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Detta ska tydligt framgå av beslutet.
Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att vidta rättelse.
Delegering
Beslut meddelas med stöd av delegationsregler för räddningstjänsten.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ovanstående riktlinjer för att medge rätt till egenrengöring/
sotning
att delegera till räddningschef i samråd med skorstensfejarmästare att bevilja
tillstånd till egenrengöring/sotning.
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 164
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar

_________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-30

61(52)

i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 81

Sotningsfrister i Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-10-25 § 220
Sammanfattning
Med anledning av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) har nya
bestämmelser trätt i kraft som reglerar sotningsverksamheten. Med anledning
härav skall kommunen bland annat besluta om nya rengörings-/sotningsfrister.
Förslag till nya sotningsfrister finns i bilaga "Sotningsfrister i Norsjö kommun från
och med 2005-01-01".
Föreskrifterna skall tillämpas från och med 2005-01-01 då Statens
Räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister
upphör att gälla.
Ärende
Med stöd av Lagen om skydd mot olyckor har kommunen till uppgift att se till att
sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbrännings-anordningar
genomförs.
För detta har kommunen tecknat avtal med skorstensfejare Charles Eriksson och
hans företag AB Norsjö Sotning.
Brandskyddskontrollen syftar till att kontrollera förbränningsanordning,
skorsten, rökkanaler och anslutande byggnadsdelar m.m. så att eldning kan ske
på ett betryggande sätt. Räddningsverket har utfärdat en föreskrift SRVFS
2003:11 där intervall och kontrollens omfattning regleras.
För rengöring/sotning skall kommunen fastställa frister (med stöd av 3 kap. 1 §
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor).
”En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3
kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall
ske. Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje
stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.”
Förslag till frister är utformad utifrån Räddningsverkets allmänna råd SRVFS
2004:5
Samråd har skett med skorstensfejarmästaren i kommunen.
_________________________________________________________________________________________________________
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-30

63(52)

§ 81
Räddningstjänsten har gjort bedömningen att Räddningsverkets frister är
tillräckliga ur brandsäkerhetssynpunkt, även om rengöring kan komma att
behöva ske oftare för en effektiv förbränning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
godkänna och anta föreslagna frister i bilaga "Sotningsfrister i Norsjö
kommun från och med 2005-01-01".
----Kommunstyrelsen 2004-11-15 § 165
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----Kommunfullmäktige 2004-11-30
Kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
-----
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§ 82

Enkel fråga om Destination Norsjö
Folkpartiet har inkommit med en enkel fråga om hur Destination Norsjös arbete
fungerar, vad som har blivit uträttat t.ex. med avseende på inflyttning till Norsjö
och vad som planeras i fortsättningen.
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan i bilagda redovisning av
Destination Norsjös arbete.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera lämnad information.
-----
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§ 83
Avslutning
Ordföranden, Gudrun Gustafsson, tackar för arbetsåret 2004 och tillönskar en
god jul och ett gott nytt år.
Vice ordföranden, Stig Selin tackar ordföranden för det gångna året och
tillönskar henne en god jul och ett gott nytt år.
Därefter förklarar ordföranden årets sista fullmäktigesammanträde för
avslutat.
-----
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