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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 15 april 2003 kl. 09.00-15.30
Gruppmöte måndagen den 14 april 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Åke Eriksson (c), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Anders Nilsson (c) tjänstgörande ersättare för Lennart Lundqvis t (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp) §§ 58-75, 77-82
Mikael Lindfors (s) §§ 58-77, 79-82
Gunder Hjelte (s)
Sune Stenmark (s) tjänstgörande ersättare för Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)
Dan Lidén (m) tjänstgörande ersättare för Gunilla Lundgren (fp) § 70,
icke tjänstgörande ersättare §§ 58-69, 71-82

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Ivan Grundström, ingenjör §§ 69-70
Max Bohman, utbildnings- och fritidschef § 69

Utses att justera

Bertil Morén

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret onsdagen den 16 april 2003 kl. 15.30

Underskrift

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

Paragrafer:

58 - 82

Siv Bäckström, sekreterare

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

Åke Eriksson, ordförande
.................................................................................................

Bertil Morén, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-04-15

Anslaget uppsatt

2003-04-16

Anslaget nedtages 2003-05-05

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

....................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 58
Dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg:
- Information om utbildningsdag för kommunstyrelsen
- ”KLIMP”-ansökan
- Avtal med Skellefteå kraft om leverans av el
----
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§ 59

Ekonomiska rapporter per februari 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 54
Ekonomienheten har sammanställt ekonomisk rapport för kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges verksamheter samt för tekniska förvaltningens
verksamheter. Rapporterna framgår av bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 60

Anhållan om medfinansiering för projekt rörande infrastruktur
för data och informationsförsörjning för GIS/GIT
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-15 § 55
Kommunstyrelsen beslutade 2002-06-04 § 148 att delta i projekt KomGIT.
Projektet avsågs att finansieras delvis genom EU- medel under 2002. Tyvärr
erhölls ingen EU- finansiering varför projektupplägget nu har omarbetats till
att mera tydligt inriktas på samverkan kring utveckling av GIS-stöd för
kommunsamverkan.
Det gemensamma projektets etablering och uppbyggnad beräknas ske
2003-07-01 till 2005-02-28. Under projekttiden etableras rutiner för fortsatt
drift och underhåll av systemet.
Projektägare är Bodens kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2002-06-04 § 148 om att medverka i
projekt KomGIT
att med hänsyn till den ändrade inriktningen och finansieringen inte medverka i projekt rörande infrastruktur för data och informationsförsörjning för
GIS/GIT
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 61

Beslutsattestanter för nytillkomna projekt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §61
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestant/ersättare för nedanstående
nytillkomna konton
ID 1135 Avskrivning av studieskulder
ID 1136 Stimulansbidrag vid inflyttning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1135 utse Lena Andersson med Ulrika
Larsson som ersättare
att som beslutsattestant för ID 1136 utse Lena Brännström med Ingrid
Ejderud-Nygren som ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 kommunledningskontor
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 62

Beslutsattestant/ersättare för projekt Närhet i Glesbygd
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §62
Med anledning av att nuvarande projektledare Geje Persson går i pension
har kommunstyrelsen att utse ny beslutsattestant för nedanstående konton.
ID 1967 Projekt Närhet i Glesbygd
ID 1968 Projekt Närhet i Glesbygd
Arbetsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1967 och 1968 utse Inge Sjölin samt
Thorbjörn Olsson som ersättare
----Kommunst yrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 63

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron bland anställda inom
Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §63
Norsjö kommuns chefsgrupp samt personalenheten har under en längre tid
diskuterat den ökade sjukfrånvaron bland anställda inom Norsjö kommun.
Mellan 2001 och 2002 ökade sjukfrånvaron från 31 sjukdagar till 35
sjukdagar per anställd och år. Siffrorna är exkl. sjukbidragsdagar.
Sjukstatistik för respektive nämnd och procentuell förändring mellan åren
1999 – 2002 för respektive nämnd har redan redovisats vid politikerträffen i
februari. Chefsgruppen har med ökad oro diskuterat hur man kan vända
trenden och få till stånd en minskad sjukfrånvaro i kommunen. Sedan
tidigare har kommunen startat upp friskvårdssatsningen vilket har upplevts
positivt av medarbetarna. Friskvårdssatsningen startades upp 2001 i ett led
att få ner sjukfrånvaron samt också att satsningen skulle leda till ett större
välbefinnande hos våra medarbetare. Andra satsningar inom arbetsmiljöområdet har varit olika arbetsmiljöutbildningar, systematiskt
arbetsmiljöarbete, stresshanteringsutbildning, hälsoprofiler m.m.
Som riktlinje ska gälla de arbetsmiljömål som tagits för respektive nämnd.
Utifrån de diskussioner som har skett i kommunens chefsgrupp föreslås
följande 9-punktsprogram sättas in och komplettera redan insatta löpande
åtgärder för att minska sjukfrånvaron:
1. Arbetsrotation. Ska kunna prövas inom både den egna och annan
verksamhet
2. Arbetstidsmodeller. Personalen ska ges möjlighet att ta större ansvar för
sin egen arbetstid
3. Möjlighetsfokuserat förbättringsarbete. Koncentration på s.k.
friskhetsfaktorer. Uppmuntra goda exempel för att därmed kunna vända
arbetsandan så att den blir än mer positiv.
4. Ökad kunskap om stress och andra hälsofaror.
5. Hälsoprojekt på enskild arbetsplats ”Friskt vågat”. Ettårigt projekt.
Personalen erbjudes fysisk aktivitet på arbetstid motsvarande 1
tim/vecka. Projektet kommer att genomföras inom två arbetsplatser inom
vård och omsorg.
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§ 63 forts.
6. ”Vård och omsorg mot framtiden” etapp 2. Ett omfattande
utvecklingsprojekt som bl.a. går ut på att finna nya organisationsformer/mönster som stöd för en förändrad arbetsorganisation, skapa
förutsättningar för att bibehålla redan anställd personal samt underlätta
nyrekrytering m.m.
7. Fortsatt chefs- och ledarutveckling. Ett väl fungerat ledarskap har visat
sig innebära färre sjukskrivningar och en ökad motivation att gå till
arbetet.
8. Relationer med de fackliga organisationerna. Facken bör införlivas i
ett mer aktivt samarbete med arbetsgivaren i dessa frågor men även i
övrigt förändringsutvecklingsarbete
9. Samverkan med företagshälsovården. Tillsammans med företagshälsovården utarbeta ett förslag på rehabiliteringsmodell inom Norsjö
kommun som bygger på en sammanhållen rehabiliteringsmodell som
påbörjas redan efter 8:e frånvarodagen.
Chefsgruppen har också diskuterat hur man praktiskt ska kunna arbeta med
ovanstående åtgärdsprogram. Ska åtgärdsprogrammet läggas ut på respektive förvaltning eller ska ansvaret för åtgärdsprogrammet läggas på central
nivå och därmed vara någon form av motor/stödresurs till förvaltningarna i
arbetet?
Chefsgruppen har dock kommit fram till att för att få möjliga största utfall
av åtgärdsprogrammet är det av största vikt att en person får vara kommunens samlade stödresurs i detta omfångsrika arbetsmiljöarbete.
Utifrån detta föreslår chefsgruppen att en tidsbegränsad halvtidsanställning
inrättas fr.o.m. 2003-05-01 t.o.m. 2004-12-31 samt att 115.000 kronor
anvisas från ID 1121 Medel till kommunstyrelsens förfogade.
Anställningen skulle kunna tillfogas den halvtidsanställning som sedan
tidigare är utannonserad inom folkhälsoarbetet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom redovisat åtgärdsprogram för minskning av sjukfrånvaron bland kommunens anställda
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§ 63 forts.
att för tiden 2003-05-01—2004-12-31 inrätta en halvtidsanställning som ska
fungera som stödresurs i redovisat arbetsmiljöarbete
att rekommendera att denna anställning kombineras med den utlysta
anställningen för folkhälsoarbetet med syfte att åstadkomma en långsiktighet
i arbetet
att anställningen organisatoriskt placeras under kommunledningskontoret
att medel för anställningen tas ur ID 1121, kommunstyrelsens förfogande
att för punkt 6 i upprättat program gäller ställningstagandet under
förutsättning att erforderlig finansiering kan ordnas
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 64

Avtal med Svenska Kraftnät om nyttjande av optiska fibernät
samt fördelning av länspott för ortssammanbindande nät
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §64
IT Västerbotten och Svenska Kraftnät (SvK) har utarbetat förslag till avtal
om samarbete mellan kommunerna i Västerbottens län och Svenska Kraftnät
när det gäller användningen av optiska fiberkablar i länet. Se bilaga.
Avsikten med avtalet är att grundfinansiera uppbyggnaden av ett redundant
fysiskt fibernät i länet och skapa samarbetsformer som gör det möjligt för
SvK och kommunerna i Västerbottens län att etablera sammanhängande
fiberförbindelser i hela länet. Redundans innebär att det finns alternativa
vägar för trafiken att gå till exempel vid kabelbrott.
SvK ställer som villkor att avtal tecknas med var och en av kommunerna i
Västerbottens län.
IT Västerbotten begär sammanfattningsvis att kommunen:
− undertecknar bifogat ramavtal och förbindelseavtal med Svenska
Kraftnät om nyttjande av optiska fiberkablar
− avdelar (1 st. ) fiberpar, i den del av det regionala fibernätet som ligger i
kommunen, för att åstadkomma ett regionalt logiskt nät i enlighet med
vad som sägs i det regionala IT- infrastrukturprogrammet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till ramavtal och förbindelseavtal med
Svenska Kraftnät om nyttjande av optiska fiberkablar
att avdela (1 st. ) fiberpar, i den del av det regionala fibernätet som ligger i
kommunen, för att åstadkomma ett regionalt logiskt nät i enlighet med vad
som sägs i det regionala IT- infrastrukturprogrammet
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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§ 65

Utvärdering av arbetsmiljömål 2002 för kommunstyrelsens
verksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §65
För år 2002 antogs nedanstående arbetsmiljömål för kommunstyrelsen:
Eftersom tekniska utskottet numera är inordnat under kommunstyrelsen har
arbetsmiljömål och statistiken kring denna redan nu slagits samman.
Nedanstående utvärdering inkluderar således mål och statistik gällande
tekniska förvaltningens och kommunstyrelsen verksamheter.
• Att minska antalet sjukdagar per anställd till 30 sjukdagar per år.
Räknar man ett snitt på antal sjukdagar per anställd för tekniska förvaltningens och kommunstyrelsens personal, samt justerar bort 240 dagar för
en sjukfrånvaro som felaktigt räknats in, men som skall ligga på socialas
verksamheter, så blir resultatet för 2002: 1819 sjukdagar delat med 70
anställda* = 26 sjukdagar per anställd och år. Målet uppfylldes således.
*

Antal anställda: teknisk verksamhet = 45 personer,
kommunledningskontor = 25 personer

• Att minska antalet arbetsskador med 1 under 2002, så att antalet
anmälningar blir noll.
För 2002 inrapporterades två arbetsskadeanmälningar. En från tekniska
förvaltningens verksamheter samt en från kommunstyrelsens verksamheter.
• Att samtliga anställda under året har utvecklingssamtal med sin närmaste
överordnad.
Bedömningen är att samtliga anställda inom tekniska förvaltningen samt
kommunstyrelsens verksamheter haft medarbetarsamtal med sina närmaste
arbetsledare/chefer under det gångna året.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd redovisning.
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
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§ 65 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----

K:\Protokoll\KS\030415.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-04-15

03ka098 0026

13(35)

§ 66

Arbetsmiljömål för kommunstyrelsen 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 66
För år 2003 föreslår kommunledningskontoret nedanstående arbetsmiljömål
för kommunstyrelsens verksamheter:
1. Att minska antalet sjukdagar till 25 sjukdagar per anställd och år.
2. Att alla arbetsledare/chefer under året skall ha medarbetarsamtal med
sina samtliga medarbetare.
3. Att antalet arbetsskadeanmälningarna skall uppgå till högst 1 st samt att
antalet godkända arbetsskador skall vara noll.
Som handlingsplan för att uppnå dessa mål hänvisas till de generella
punkterna i åtgärdspaketet för att minska sjukfrånvaron. (Det ibland även
kallade ”9-punktsprogrammet”)
Kommunledningskontoret planerar att genomföra en enkätundersökning
bland medarbetarna under 2003. Resultatet skall sedan ligga till grund för
arbetsmiljöarbetet för år 2004.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ovanstående arbetsmiljömål för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2003.
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Gunder Hjelte (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring att
texten i punkt tre ges följande lydelse:
att målet för kommunstyrelsens verksamhet är att inga arbetsskador ska
uppstå
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
arbetsutskottets förslag och Gunder Hjeltes ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunder Hjeltes förslag.
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§ 66 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa arbetsmiljömål för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2003
enligt följande:
1. Att minska antalet sjukdagar till 25 sjukdagar per anställd och år.
2. Att alla arbetsledare/chefer under året skall ha medarbetarsamtal med
sina samtliga medarbetare.
3. Att målet för kommunstyrelsens verksamhet är att inga arbetsskador ska
uppstå
-----
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§ 67

Utvärdering av arbetsmiljömål för 2002 för Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §67
För år 2002 antogs nedanstående arbetsmiljömål för Norsjö kommun:
•

Att antalet sjukdagar minskar till 30 sjukdagar per år och anställd.

För 2002 var antalet sjukdagar per anställd och år 41,25 st. Antalet sjuk dagar har ökat med 4,7 dagar sedan 2001, då siffran var 36,55 sjukdagar
per anställd och år. Målet kan inte anses ha uppfyllts.
•

Att antalet personer sjukskrivna över 181 sjukdaga r minskar med 5 % =
22 personer.

Under 2002 hade totalt 34 anställda sjukfrånvaro i 181 dagar eller fler.
Målet kan inte anses ha uppfyllts
•

Att antalet arbetsskadeanmälningar minskar med 62 %.

Under 2001 anmäldes 17 arbetsskador varav 2 inom kommunstyrelsen, 0
inom bygg- och miljönämnden, 1 inom teknisk verksamhet, 10 inom
socialnämnden samt 4 inom utbildnings- och fritidsnämnden.
Under 2002 anmäldes 18 arbetsskador varav 1 inom kommunstyrelsen, 0
inom bygg- och miljönämnden, 1 inom teknisk verksamhet, 9 inom socialnämnden samt 7 inom utbildnings- och fritidsnämnden. (Källa: Årsredovisning 2002)
För att målet; ”en minskning med 62 %”, skall anses uppfyllt skulle vi för
2002 ha haft högst 6 anmälda arbetsskador. Vi har således inte nått målet.
•

Att samtliga arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar varav minst
en träff är en arbetsmiljöträff.

Samtliga arbetsplatser uppges ha regelbundet återkommande arbetsplatsträffar.
•

Att samtliga personalledare genomför medarbetarsamtal med underställd
personal.

Medarbetarsamtal har under det gångna året genomförts inom de flesta
förvaltningarna inom kommunen. Dock inte inom alla verksamheter
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§ 67 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera ovan lämnade utvärdering
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 68

Avtal om leverans av el
Norsjö kommun har tecknat avtal med Skellefteå Kraft angående leverans av
el för tiden 2001-01-01—2003-12-31 med option för 1+1 år.
Tekniska förvaltningen föreslår att den i avtalet angivna optionen nyttjas för
i första hand år 2004.
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna nytt avtal med Skellefteå Kraft AB om leverans av el för tiden
2004-01-01—2004-12-31 enligt bilaga.
-----
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§ 69

Klimatinvesteringsprogrammet - ”KLIMP”
Ingenjör Ivan Grundström deltar vid sammanträdet och informerar om det
förslag till ansökan som upprättats.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till ansökan till klimatinvesteringsprogrammet
-----
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§ 70

Idrottsanläggning i Norsjö
Utifrån sitt utredningsuppdrag informerar ingenjör Ivan Grundström och
utbildnings- och fritidschef Max Bohman om upprättat förslag till
kommunalt alternativ till idrottsanläggning. Redovisningen omfattar
skissförslag med tillhörande investerings- och driftskostnadskalkyler.
Sammanträdet ajourneras för lunch och enskilda partiöverläggningar,
varefter överläggningarna återupptas.
Sammanträdet ajourneras för kaffe och enskilda partiöverläggningar,
varefter överläggningarna återupptas.
Kommunstyrelsen beslutar
att kalla till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 29 april 2003
kl. 10.00 för information i ärendet.
att vid detta sammanträde skall fö ljande uppdrag redovisas:
1. Uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott att inbjuda företrädare för
Norsjö Allhallsförening och Norsjö Sportcenter AB till arbetsutskottets
sammanträde den 28 april 2003 och eventuellt till kommunstyrelsens
extra sammanträde den 29 april 2003 för klarläggande av nuläget
beträffande Sportcenterkonceptet.
2. Uppdrag till utsedd arbetsgrupp att fastställa beräknad kostnad för
eftersatt underhåll av sim- och sporthall samt fotbollshall
3. Uppdrag till utsedd arbetsgrupp att separera kostnad för ishall och
ismaskin
4. Uppdrag till utsedd arbetsgrupp att för anläggningen redovisa beräknade
driftsintäkter
5. Uppdrag till kommunledningskontoret att uppta överläggningar med
revisor Per-Åke Brunström angående förutsättningarna för en utökad
avskrivningstid för idrottsanläggningen
6. Uppdrag till utsedd arbetsgrupp att utifrån dessa nya förutsättningar
upprätta ny nettodriftskostnadskalkyl
att det utarbetade materialet därefter skall redovisas för budgetberedningen
och tillföras tidigare utarbetat underlag för framtagning av budgetramar för
2004
-----
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§ 71

Minoritetsåterremiss i fullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 56
I kommunallagens5 kap 36 § har införts en ny regel avseende återremiss i
fullmäktige. Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande
organ för ytterligare utredning. Ett ärende skall enligt den nya bestämmelsen
återremitteras om det begäras av minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna. Dock erfordras enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts
eller återremitterats på detta sätt. Ett och samma ärende kan därför bara
bordläggas eller återremitteras av en minoritet en gång.
Vid val gäller dock fortfarande enkel majoritet även vid den första bordläggningen eller återremissen.
Enligt den nya lydelsen i 5 kap 36 § KL skall ett beslut om återremiss
motiveras.
Om det vid ett ärendes behandling i fullmäktige skulle föreligga yrkande om
såväl bordläggning som återremiss uppstår en konflikt mellan två
minoritetsrättigheter. Yrkandena skall i dessa fall inte ställas mot varandra,
utan behandlas var för sig och efter varandra. Det är en uppgift för ordföranden att avgöra i vilken ordning yrkandena skall behandlas.
I nämnd krävs enkel majoritet för såväl bordläggning som återremiss.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att notera den i Kommunallagen gjorda ändringen.
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 72

Organisatoriskt hemvist för Trepartens renhållningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 57
Norsjö, Malå och Sorsele kommuner samverkar sedan 2001-01-01 kring
insamling och transport av hushållsavfall i de tre kommunerna. Samverkan
sker sedan denna tidpunkt i en så kallad gemensam nämnd, som getts
benämningen Trepartens renhållningsnämnd. Nämnden har inrättats med
hänvisning till en av riksdagen beslutat lagstiftning. Ett reglemente för
nämnden samt ett särskilt avtal om beslutad samverkan har fastställts av de
tre kommunerna.
Kommunens revisorer har i revisionsskrivelse, daterad 2003-02-24, överlämnat en granskningsrapport omfattande Trepartens renhållningsnämnd.
Den särskilda granskningen omfattar åren 2001-2002. Bedömningen i
rapporten är att nämndens ansvarsutövande sammantaget har varit tillfredsställande. För att förbättra kontrollen ytterligare lämnas i rapporten
vissa synpunkter, som nämnden bör uppmärksamma.
En av dessa punkter är att nämnden skall verka för att kommunfullmäktige i
Norsjö kommun i beslut konstituerar att Trepartens renhållningsnämnd är en
del av kommunens organisation. Utifrån detta har företrädare för nämnden
anmodat kommunkansliet att ombesörja att ett sådant beslut fattas.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att Trepartens renhållningsnämnd fr.o.m. 2001-01-01 ingår i den politiska
organisationen för Norsjö kommun med placering enligt en till detta protokoll fogad organisationsskiss.
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 73

Ombudgetering av medel ur 2002 års budget till redovisningsår
2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 58
Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan under vissa omständigheter anslag överföras till kommande redovisningsår. Överföringen, som
behandlas som tilläggsbudget i det nya året, skall alltid underställas
kommunfullmäktige för prövning, varvid driftmedel som inte avser speciellt
ändamål ska vara föremål för särskild prövning.
Framställningar om överföringar från styrelse och nämnder har sammanställts av ekonomienheten enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ombudgeteringar
---Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 74

Årsredovisning för 2002 års räkenskaper och förvaltning för
Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 59
Redogörelse för 2002 års räkenskaper och förvaltning föreligger enligt
särskild bilaga. Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar en kort redogörelse
i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisningen 2002 till kommunfullmäktige
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisningen 2002 till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att av 2002 års överskott på 9.4 miljoner kronor avsätts 5 miljoner kronor för
underhållsåtgärder i Norsjö sport- och simhall samt fotbollshall
att kommunens bedömning är att det ur allmänekonomisk synpunkt finns
utrymme att genomföra ovan angiven finansieringsåtgärd
-----
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§ 75

Namngivning av gator m.m.
Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-25 § 59 med anledning av en
motion från Rickard Karlsson (kd), att fatta ett principbeslut att närhelst
namngivning av lämpliga objekt såsom gator, torg, parker, byggnader eller
liknande kommer ifråga, skall namn på kända personligheter med anknytning till Norsjö väljas i första hand.
Kommunledningskontoret fick uppdraget att utarbeta en strategi, i enlighet
med motionens innehåll och anda, för verkställandet av namnbyte på ett
antal befintliga lämpliga objekt för att hedra människor som gjort betydande
insatser för Norsjö under årens lopp. Strategin skall inkludera bland annat
riktlinjer för följande:
-

vilka typer av objekt (gator, torg, parker, byggnader etc. ) som kan
komma ifråga
vilka kategorier av människor som kan komma ifråga
hur och när nominering och urval skall äga rum, samt
lämpliga arrangemang och ceremonier för utdelning

Inför kommunfullmäktiges sammanträde 2002-11-26 ställde Rickard
Karlsson en interpellation till kommunstyrelsens ordförande i ärendet. Vid
sammanträdet besvarades interpellationen av Åke Eriksson. Vid debatten
som följde framfördes vissa avvikande uppfattningar på motionens innehåll
och på kommunfullmäktiges beslut 2001-09-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-03
Kommunledningskontoret har i nära samarbete med kommunstyrelsens
presidium och kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat en promemoria
angående namngivning av gator m.m. se bilaga.
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar vid dagens sammanträde en kort
redogörelse för innehållet i denna promemoria.
Arbetsutskottet beslutar
att remittera upprättat förslag till Planeringskommittén för att erhålla deras
yttrande.
-----
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§ 75 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §60
Planeringskommittén behandlade ärendet vid sammanträde 2003-03-11 § 2
och hade inte några erinringar mot upprättat förslag till strategi.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till strategi för namngivning av kommunala
anläggningar.
---Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 76

Lokalbehov för korttidsboendet Snäckan i Norsjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 33
I investeringsbudet för år 2003 finns anvisat 900 000 kr för rubricerade
objekt under förutsättning att statsbidrag med 200 000 kr erhålls, d.v.s. en
kommunal ”nettokostnad” av 700 000 kr.
Utbildnings- och fritidsnämnden har 2003-01-29 § 10 beslutat att genomföra
ut- och ombyggnad av Vinkelbo för korttidsboendet enligt tekniska
kontorets bifogade förslag daterad 2002-10-09 och ritning enligt bilaga.
Behov av avspolningsplats för rullstolar tillgodoses ej och behov av utrymme i WC för personallyft ryms inom underhållsåtgärder. Om- och tillbyggnaden omräknas då till 900 000 kronor.
Vid förda samtal med representanter för arbetsförmedlingen har det
konstaterats att sökt statsbidrag inte kommer att erhållas.
Om objektet skall genomföras under år 2003 bör kommunstyrelsen besluta
om kostnadsram exklusive statsbidrag för objektet.
För att erhålla definitiv uppgift om kostnad bör anbud infordras, under förutsättning att erforderliga beslut och finansiering erhålles.
Arbetsutskottet beslutar
att tilldelad kostnadsram, netto 700 000 kronor, för närvarande skall gälla
för projektet
att uppdra till berörda nämnder att i samråd med tekniska kontoret åtgärdsanpassa projektet så att det ryms inom angiven kostnadsram
att uppdra till tekniska kontoret att därefter infordra anbud på genomförande
av objektet.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 68
Utbildnings- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 200303-12 § 50 och beslutade att begära att kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige tillskjuter ytterligare 200 000 kronor för investeringen
Nämnden beslutade även att den ökade hyreskostnaden ska tas inom
utbildnings- och fritidsnämndens egen ram.
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§ 76 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett tilläggsanslag på 200 000 kronor till projektet
att för ändamålet anvisa 200 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9384 Ombyggnad av korttidsboendet Snäckan
att konstatera att utbildnings- och fritidsnämnden fattat beslut om att den
ökade hyreskostnaden ska tas inom utbildnings- och fritidsnämndens egen
ram.
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
I ärendets handläggning och beslut deltar inte Gunilla Lundgren (fp) på
grund av jäv. I hennes ställe inträder Dan Lidén (m) som tjänstgörande
ersättare
-----
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§ 77

Ombyggnad av Industrihus E, Norsjö samhälle
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 §69
Kommunledning och företrädare för Norsjö Utveckling AB har inlett
överläggningar med Runelandhs System AB om etablering av verksamhet i
Norsjö Industrihus, flygel E. Viss anpassning och ombyggnad av lokalerna
erfordras.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett ombyggnadsförslag med tillhörande
kostnadsberäkning uppgående till 650 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra föreslagen ombyggnad i enlighet med upprättade handlingar
till en beräknad kostnad av 650 000 kronor varav 260 000 betraktas som
reparation/underhåll
att för ändamålet anvisa 650 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att av kostnaderna påföres ID 3216-477, Underhåll industrihus, 260 000
kronor och ID 9389, Ombyggnad industrihus E, 390 000 kronor
att ombyggnaden tillförs ansvarsområde 232 med Kenneth Larsson som
attestant
att ombyggnaden påbörjas först när överenskommelse träffats om gällande
hyresvillkor
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 78

Komplettering och översyn av va-taxa för fritidshusbebyggelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 § 53
Ingenjör Östen Öhman redovisar i korthet för hur va-taxan ser ut idag när
det gäller fritidshus. Det framkom då att den nu gällande va-taxan för
fritidshusbebyggelse både behöver ses över och kompletteras.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att utarbeta förslag till taxa avseende
sommarvatten (perioden maj – september) och redovisa detta till
kommunstyrelsens sammanträde 2003-04-15.
----Kommunstyrelsen 2003-04-15
För Norsjö kommun gäller va-taxa antagen av kommunfullmäktige
1995 med avgifter senast reglerade i beslut i kommunfullmäktige
2002-12-17 § 128.
Taxan omfattar inte avgift för fritidshus som är anslutna till kommunens
vattenledningsnät och som har begränsad tillgänglighet till vatten
fr.o.m. 15 maj t.o.m. 15 september och för vilka vattenförbrukning inte mäts.
Tekniska kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera
gällande va-taxa § 13 enligt följande:
− Avgift för fritidshus med begränsad tillgänglighet till vattenledningsnät
15/5-15/9 skall vara 650:-/år exklusive moms
− Kostnaden skall regleras i samma förhållande som justering av övriga
brukningsavgifter och gällande va-taxa
− Avgiften skall gälla fr.o.m. 2003-05-15.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa va-taxan för fritidshus med begränsad tillgänglighet till
vattenledningsnätet enligt tekniska förvaltningens förslag
att § 13 i gällande va-taxa får utformning enligt bilagda taxeförslag
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§ 78 forts.
att kostnaden skall regleras i samma förhållande som justering av övriga
brukningsavgifter och gällande va-taxa
att avgiften skall gälla fr.o.m. 2003-05-15
att uppdra till tekniska förvaltningen att göra en översyn av va-taxan med
syfte att förenkla och göra taxan mera lätt att läsa och förstå
I ärendets handläggning och beslut deltar inte Mikael Lindfors på grund av
jäv.
-----
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§ 79
Utbildningsdag för kommunstyrelsen
En utbildningsdag planeras för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
med bland annat följande program:
Kommunens organisation
- uppgifter/åtaganden
- antal anställda
Ekonomi
- budget
- budgetuppföljning
- bokslut
Kommunstyrelsens uppgifter
- reglemente
- förtroendevaldas roll
- tjänstemännens roll
- delegationer
- teknisk verksamhet
Genomgång av ”politiker-pärm”
- ersättningsbestämmelser
- blanketter
- rutiner för post och e-post
Studiebesök
- kommunhuset
- brandstation
- Norsjö Utveckling AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2003-03-31 § 35 och
beslutat att ge kommunsekreterare Lena Brännström uppdraget att planera
och genomföra utbildningsdagen.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 80
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Åke Eriksson
03ka137 0345

Förköpsintyg
Storsele 1:29

Åke Eriksson
03ka117 0345

Yttrande
Bjurträsk 1:40

Jan Lindberg
03ka194 0361
03ka195 0361

Bostadsanpassningsbidrag
2 stycken

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31
03ka128 0058
§ 39 - Anhållan om bidrag – Bastuträsk
samhällsråd
03ka041 0009

§ 40 - Remiss - Framtidsplan för järnvägen
2004 - 2015

02ka053 0049

§ 42 - Remiss - Samverkan för hållbar
utveckling i Västerbotten

03ka182 0031

§ 43 - Arbetsledning för feriearbetare

03ka144 0241

§ 44 - Företags- och turist/välkomstskyltar i
Norsjö samhälle

02ka197 0106

§ 46 - Remiss – Länstransportplan för
Västerbottens län 2004-2015

03ka109 0009

03ka047 0009

§ 47 - Remiss - Regional trafiksäkerhetsplan
för Norrbottens och Västerbottens län 20042007 samt objekt som framgår av ”Vad
betyder Nationell plan för
vägtransportsystemet 2004-2015 för Region
Norr”
§ 48 - Remiss - Nationell plan för
vägtransportsystemet 2004-2015

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
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§ 81
Delegationsbeslut – personalärenden
Mars 2003
Anställande av vikarierande personal
Andersson Lena
Berggren Staffan
Boman Max
Grahn Frohm Gunnel
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Larsson Birgitta
Larsson Karin
Norman Majlis
Nyström Karl
Ohlsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Strö Gerd
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Holmgren Kenneth
Larsson Karin
Lidén Ann-Britt
Ström Gerd
Omreglering av anställning
Andersson Lena
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 82
Delgivningar
Länsstyrelsen i Västerbottens län
03ka140 4600
Inspektionsrapport samt svar på miljörapport
för år 2002 – Norsjö avloppsreningsverk
03ka139 4600

Byte av fällningskemikalie, Norsjö
avloppsreningsverk

00ka422 0009

Fortsatt samråd enligt 8 kap. 1 § minerallagen
angående bearbetningskoncession för
Vidmarken K nr 1

Länstrafiken
03ka063 0241

03ka063 0241

Effekter av kortsiktig ekonomisk
framförhållning
Trafikförändringar trafikår 2003/2004

Svenska kommunförbundet
03ka168 0710
Köp av boendeplatser för personer med LSSinsatser.
03ka193 0010

Trähus Aurora Boeralis
01ka280 0049

Regeringskansliet
03ka169 0010

Ny skrift om bemötande av utomnordiska
invandrare inom hälso- och sjukvården

Delrapport för perioden september – december
2002.

Storstadsdelegationens årsrapport 2002

Arena för Tillväxt och Eurofutures
03ka170 0010
Sveriges Nya Geografi 2003 . Grundläggande
kartor och beskrivningar av demografiska
utvecklingen och arbetslösheten under året. Kan
hämtas från www.arenafortillvaxt.com eller
www.eurofutures.se.
Bergsstaten
03ka172 0010

Undersökningstillstånd för området Skidträskån
nr 1001 i Skellefteå och Norsjö kommuner

K:\Protokoll\KS\030415.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-04-15

35(35)

§ 82 forts.
Trepartens renhållningsnämnd
Protokoll från sammanträde 030225.
Thorbjörn Olsson
03ks118 0005

TreAC AB
03ka184 0710

Socialstyrelsen
03ka179 0010

Skattemyndigheten
03ka177 0010
Barnombudsmannen
03ka196 0010

Svar från Norsjö kommun till IT-Västerbotten
angående ställningstagande till pågående
upphandling av kommunikationsoperatör.
Norsjö kommun är inte beredd att gå vidare i
arbetet med aktuell upphandling.

TreAC AB, Skellefteå förvärvar samtliga aktier
i Extena Plast AB, Norsjö.

Angående patientnämndens verksamhetsrapport
2002.

Information om kampanjen mot svartjobb.

Barnombudsmannens rapport till regeringen
”Vem bryr sig?”.

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