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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 13 maj 2003 kl. 09.00-14.40
Gruppmöte måndagen den 12 maj 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Åke Eriksson (c), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp)
Mikael Lindfors (s)
Gunder Hjelte (s)
Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson, kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Anders Nilsson (c), icke tjänstgörande ersättare
Stig Salomonsson (s), icke tjänstgörande ersättare
Isak Frohm (s), icke tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Mikael Lindfors

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret torsdagen den 15 maj 2003

Underskrift

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

Paragrafer:

84 - 95

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

Åke Eriksson, ordförande
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Mikael Lindfors, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-05-13

Anslaget uppsatt

2003-05-15

Anslaget nedtages 2003-06-09

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift

.......................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 84

Försäljning av kommunens IT-nät
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 83
I förordningen för statligt stöd till anläggande av ortssammanbindande IT-nät
och områdesnät ingår även villkor att ägandet av näten ska konkurrensutsättas.
IT Västerbotten har därför på uppdrag av länets samtliga kommuner inbjudit
intresserade IT-företag att avlämna en intresseförklaring rörande övertagande
av ägandet av områdesnät anlagda enligt de statliga stödbestämmelserna.
Intresse för privat ägande av samtliga kommunala områdesnät i Norsjö har
inkommit. Ytterligare information lämnas vid sammanträdet av IT-samordnare
Per Boman och Karl-Axel Nygren, .
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån nuvarande förutsättningar inte avyttra kommunens totala bestånd av
IT-nät
att kommunen inte därmed har tagit ställning till frågan om försäljning av
kommunens områdesnät ”Ettan”
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 85

Områdesnät i Norsjö samhälle
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 84
Projektledare Karl- Axel Nygren och IT-samordnare Per Boman lämnar
information i ärendet.
Informationsmöte har under april månad hållits och bindande anmälningar har
tagits upp. I dagsläget har ca 140 anmälningar lämnats in. Med vägledning av
dessa har sedan IT-enheten upprättat ett förslag till prioriteringsordning för
utbyggnad av fibernät inom Norsjö centralort. Se bilagda karta.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa IT-enhetens förslag till prioriteringsordning
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 86

Fördelning av bygdemedel 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 85
Kommunen har för 2003 tilldelats bygdemedel med 794 805 kr. Tillsammans
med ränta 53 897,86 kr finns 848 702,86 kr Ansökningarna har uppgått till
2 622 167 kr.
I handlingsplanen har kommunstyrelsen fastställt att 38 % skall tilldelas
näringsfrämjande åtgärder och 62 % främjande av kommunens föreningsliv
enligt nedanstående direktiv:
Näringslivsfrämjande åtgärder
• Bibehålla och utveckla befintliga basnäringar och företag
•

Stimulera ökat nyföretagande

•

Insatserna skall i första hand ske genom köp av konsulttjänster och omfatta
företagsutveckling, marknadsföring och andra liknade åtgärder till gagn
för befintliga och nytillkommande företag i kommunen

Främjande av föreningslivet
•

Att skapa förutsättningar för kommunens befolkning att genom olika
föreningsaktiviteter odla och utveckla sina intressen

•

Att därmed också skapa förutsättningar och intresse för att bo och arbeta i
Norsjö kommun

•

Att genom detta stöd i synnerhet få ungdomar att stanna kvar/bosätta sig i
Norsjö kommun

•

Att utveckla och skapa ny attraktioner inom det kulturturistiska området

Insatserna ska ske genom beviljande av investeringsstöd till aktuella
föreningar/ organisationer. Beredningsgruppen har utarbetat förslag till
fördelning enligt bilaga
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bygdemedel enligt bilaga uppgående till 848 702,86 kronor
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§ 86 forts.
Kommunstyrelsen 2003-05-13
Kommunstyrelsen be slutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 87

Utökat medborgarinflytande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31, § 50
a) Fullmäktigeberedning
Enligt 3 kap 7 § kommunallagen (KL) får fullmäktige inrätta en särskild
fullmäktigeberedning för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden som skall avgöras av fullmäktige. En sådan uppgift kan vara
föreberedelse av fullmäktiges uppföljning av nämndsverksamheten. Enligt
tidigare gällande bestämmelser skulle en fullmäktigeberedning sammanträda
inom stängda dörrar. Med den nu aktuella lagändringen ges fullmäktige
möjlighet att medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller
delvis skall vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som
avgör om och vid vilka sammanträden allmänheten skall tillåtas närvara.
Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer.
Med den nya lagändringen klargörs också att det är möjligt att till ledamot
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är
förtroendevald. Ledamöter i fullmäktigeberedningarna skall utses på samma
sätt som övriga förtroendevalda. Av 5 kap 46 § 1 KL följer att val till
beredningar kan ske proportionellt.
b) Medborgarförslag
I 5 kap 23 § 5 p kommunallagen (KL) har införts en ny bestämmelse om
medborgarförslag. Den som är folkbokförd i en kommun eller i en kommun
inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige om fullmäktige har beslutat
det. Fullmäktiges arbetsordning ska i sådant fall kompletteras med
bestämmelser om hur medborgarförslagen ska handläggas.
Termen medborgarförslag används för att särskilja initiativen från enskilda
ledamöters motioner. Den medborgerliga förslagsrätten tillkommer endast
folkbokförda medlemmar och således inte föreningar, råd eller dylikt. Däremot omfattas således såväl barn och ungdomar som personer med utländsk
bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Medborgarförslaget skall kunna
undertecknas av en eller flera personer.
Den som väckt medborgarförslag har inte automatiskt någon yttranderätt i
fullmäktige. Fullmäktige har dock möjlighet att i arbetsordningen föreskriva
att den som väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig.
Ett medborgarförslag måste beredas innan beslut fattas. Det ankommer på
fullmäktige att i sin arbetsordning ange närmare regler om beredning av
medborgarförslag.
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§ 87 forts.
Liksom för motioner har fullmäktige en skyldighet att besluta i väckta
ärenden. Detta gäller även om medborgarförslaget avser myndighetsutövning
mot enskild eller frågan inte ryms inom den kommunala kompetensen.
Fullmäktige kan under vissa förutsättningar på samma grunder som gäller för
motioner, avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. Liksom för
motioner skall medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.
Beslut om att införa medborgarförslag kan avgränsas till en viss försöksperiod.
Arbetsutskottet beslutar
att utse fullmäktiges presidium och sekreterare att bereda ärendet med
inriktning att ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 24
juni 2003. Gruppen äger rätt att adjungera sakkunniga.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 88
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår följande:
a) Fullmäktigeberedning
Presidiet anser att den beredning som är idag genom arbetsutskottet och
kommunstyrelsen bör tillämpas för alla ärenden och finner inget behov av en
fullmäktigeberedning.
b) Medborgarförslag
Beslut om medborgarförslag bör i första hand gälla under en försöksperiod på
1 år.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att inte inrätta en särskild fullmäktigeberedning
att under en försöksperiod på 1 år ge kommunmedborgarna möjlighet att inge
medborgarförslag till kommunfullmäktige
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§ 87 forts.
att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt följande:
29a § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges.
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger
inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens kansli 14
dagar före kommunfullmäktiges sammanträde
Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall
förslagsställaren underrättas.
Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige
när förslaget behandlas.
Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november.
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Åke Eriksson (c) lämnar följande ändringsyrkande:
att möjlighet att lämna medborgarförslag skall gälla från och med 2003-06-24
till och med 2006-11-01.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförandens proposition på bifall
respektive avslag på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller
ändringsyrkandet
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§ 87 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att inte inrätta en särskild fullmäktigeberedning
att möjlighet att lämna medborgarförslag skall gälla från och med 2003-06-24
till och med 2006-11-01.
att komplettera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt följande:
29a § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges.
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger
inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens kansli 14
dagar före kommunfullmäktiges sammanträde
Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall
förslagsställaren underrättas.
Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige
när förslaget behandlas.
Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november.
-----
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§ 88

Nya regler för förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31, § 51
Från den 1 juli 2002 gäller enligt 4 kap 8 § KL att fullmäktige har möjlighet
att besluta att en förtroendevald som upphört att vara valbar får ha kvar sina
uppdrag under återstoden av mandattiden om personen valts av fullmäktige.
Detta innebär att den förtroendevalde får stanna kvar på sina uppdrag under
återstoden av mandattiden trots att personen inte längre är folkbokförd i
kommunen. Det förutsätts enligt propositionen 2001/02:80 att den enskilde
själv begär att få behålla sitt uppdrag.
Syftet är enligt propositionen att den som under en begränsad period är bosatt
och folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier skall ges möjlighet att ha
kvar sina uppdrag.
Det är fullmäktige som avgör utifrån en helhetsbedömning om den förtroendevalde skall få ha kvar sina uppdrag. I denna bedömning bör enligt
propositionen vägas inom den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till
kommunen när studier eller motsvarande slutförts och om den förtroendevalde
har för avsikt samt har reella möjligheter att delta i sammanträdena i det eller
de organ som han eller hon behåller sina uppdrag i.
Bestämmelsen innebär dock inte en rättighet för den förtroendevalde att få
behålla uppdraget. Ett beslut om att låta någon kvarstanna på sitt uppdrag
gäller för återstoden av mandattiden.
Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt
revisorer och revisorsersättare som kan ges möjligheten att behålla uppdraget.
Däremot inte fullmäktige ledamöter, eftersom dessa är utsedda direkt av
väljarna.
De nya bestämmelserna innebära att en förtroendevald kan ha uppdrag i både
den gamla och nya kommunen. Därför bör man vid fyllnadsval i den nya
kommunen fråga den inflyttade om han eller hon har några uppdrag kvar i den
gamla kommunen.
Fullmäktige kan anta riktlinjer för när förtroendevalda ska medges ha kvar
sina uppdrag.
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§ 88 forts.
Arbetsutskottet beslutar
att utse fullmäktiges presidium och sekreterare att bereda ärendet med
inriktning att ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
24 juni 2003. Gruppen äger rätt att adjungera sakkunniga.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 89
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och lämnar följande
synpunkter:
En grundregel bör vara att man är folkbokförd i den kommun där man är
politiskt aktiv.
För en förtroendevald är det viktigt att följa med vad som händer i kommunen
och att delta i de politiska arbetet i övrigt. Med det begränsade antal
förtroendevalda som ingår i nämnderna är det dessutom viktigt att vara väl
införsatt i kommunens angelägenheter, vilket försvåras om man är bosatt i
annan kommun.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förtroendevald i Norsjö kommun även fortsättningsvis skall vara
folkbokförd i kommunen under den tid som uppdraget varar.
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar:
att förtroendevald i Norsjö kommun som är folkbokförd på annan ort under en
tid av högst ett år får behålla sitt uppdrag, under förutsättning att resor och
andra omkostnader till och från annan ort bekostas av den förtroendevalde
samt
att tiden ett år ska räknas från och med flyttningsdatumet
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets
förslag och Lars-Åke Holmgrens yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Lars-Åke Holmgrens förslag.
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§ 88 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förtroendevald i Norsjö kommun som är folkbokförd på annan ort under en
tid av högst ett år får behålla sitt uppdrag, under förutsättning att resor och
andra omkostnader till och från annan ort bekostas av den förtroendevalde
att tiden ett år ska räknas från och med flyttningsdatumet
-----
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§ 89

Ekonomiska överväganden beträffande idrottsanläggningar i
Norsjö
Utbildnings- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2003-05-12
beslutat föreslå kommunstyrelsen göra en ekonomisk bedömning före
beslut om genomförande av de planerade idrottsanläggningarna i Norsjö
samhälle.
Nämnden anser även att ökade kostnader med anledning av projektets
genomförande måste medföra utökad ram i samma omfattning,
alternativt att kommunstyrelsen anger klara direktiv om, i vilka
verksamheter besparingar eller nedläggningar skall göras.
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela utbildnings- och fritidsnämnden att de
kommunövergripande ekonomiska aspekterna och konsekvenserna i
ärendet kommer att behandlas i anslutning till utarbetande av
budgetramar för år 2004
att förväntade budgetanpassningar och besparingsåtgärder ska följa de
traditionella arbetsmönster som tidigare gällt där nämnderna självklart
har en central roll
-----
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§ 90

Idrottsanläggningar i Norsjö
Utbildnings- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2003-05-12
behandlat ärendet och gjort bedömningen att det i kommunal regi
framlagda förslaget till idrottsanläggningar i Norsjö stämmer väl
överens med de behov som nämndens verksamheter har.
Nämnden har vidare beslutat att man helst ser att upprättat förslag till
investeringsprogram går att genomföra i sin helhet, men att om
prioritering måste göras förordar man följande prioriteringsordning:
1. Simhall enligt alternativ 1 och ombyggnad av omklädningsdel i
befintlig sporthall
2. Ishall, omklädningsbyggnad och fotbollshall med konstgräs
3. Utbyggnad av sporthall
Mot beslutet om prioriteringsordning har Maud Stenmark (c) och
Fredrik Larsson (c) reserverat sig.
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Yrkanden
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar följande:
att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med utbild nings- och
fritidsförvaltningen genomföra nedanstående byggnadsprojekt:
-

Nybyggnad av ishall med omklädningsbyggnad samt inköp av ismaskin
Ombyggnad av sporthall (omklädningsdelen) och fotbollshall
Om- och tillbyggnad av simhall (alternativ 1)

att till grund för projekteringen skall ligga de av Consultec AB upprättade
handlingarna, daterade 2003-04-08
att för projektet fastställa en kostnadsram uppgående till högst följande
belopp:
- Ny-, om- och tillbyggnad
21 900 000 kronor
- Underhållsåtgärder
4 950 000 kronor
att för ny-, om- och tillbyggnadsdelen anvisa 21 900 000 kronor ur tillgängliga
likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
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§ 90 forts.
att kostnaden påföres ID 9390, Ny-, om- och tillbyggnad idrottsanläggningar
att beträffande anvisning av medel för angivna underhållsåtgärder, hänvisa till
kommunfullmäktiges beslut 2003-04-29, § 16, där del av beslutet har följande
lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att av 2002 år överskott på 9,4 miljoner kronor
avsätts 5 miljoner kronor för underhållsåtgärder i Norsjö sport- och simhall
samt fotbollshall, att denna avsättning gäller under förutsättning att den
planerade sportanläggningen genomförs och drivs i kommunal regi, samt att
kommunens bedömning är att det ur allmänekonomisk synpunkt finns utrymme
att genomföra ovan angiven finansieringsåtgärd.
att dessa medel 4 950 000 kronor anvisas ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden för angivna underhållsåtgärder påföres följande ID:
- ID 3267 Sport- och simhall
4 600 000 kronor
- ID 3107 Fotbollshall
350 000 kronor
4 950 000 kronor
att för sportanläggningen godkänna redovisat förslag till avskrivningsunderlag
och avskrivningstider
att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med utbildnings- och
fritidsförvaltningen infordra separat anbud på genomförande av om- och
tillbyggnad av sporthallen,
att för detta syfte låta genomföra erforderlig detaljprojektering till en beräknad
kostnad av 500 000 kronor
att till grund för projekteringen skall ligga de av Consultec AB upprättade
handlingarna, daterade 2003-04-08
att för ändamålet anvisa 500 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9391, projektering om- och tillbyggnad av sporthall
att uppdra till kommunledningskontoret att på lämpligt sätt skapa en
organisation, som får i uppdrag att undersöka möjligheterna att till projektet
tillföra externa projektintäkter
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§ 90 forts.
att i samband med utarbetande av budgetramar för 2004, som ska antas av
kommunfullmäktige 2003-06-24, beakta de nettokostnader som föranleds av
ovan angivna investeringar.
att frågan om genomförande av en om- och tillbyggnad av sporthallen prövas i
särskild ordning efter det att föreslaget separat anbud inkommit
Gudrun Gustafsson (c) yrkar följande:
att utifrån kommunens ekonomi och utförd fritidsvaneundersökning
anbudspröva följande byggnadsprojekt:
− Om- och tillbyggnad av simhall enligt alternativ 1
− Om- och tillbyggnad av sporthall
− Uppföra en ishall enligt sportcenterförslaget

Enl. kommunens utredning

att omgående infordra anbud på dessa projekt
att för ändamålet anvisa 800 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att efter anbudens utvärdering göra en ekonomisk bedömning före beslut om
genomförande och därefter påbörja byggnationen i takt med vad den
kommunala ekonomin tillåter
att följa kommunrevisorernas rekommendation vad gäller avskrivning.
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandena och
finner att kommunstyrelsen biträder Gudrun Gustafssons förslag.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Gudrun Gustafssons förslag
Nej-röst för Lars-Åke Holmgrens förslag
Omröstningsresultat
Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Lars-Åke Holmgrens förslag. Se särskild omröstningsbilaga.
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§ 90 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med utbildnings- och
fritidsförvaltningen genomföra nedanstående byggnadsprojekt:
-

Nybyggnad av ishall med omklädningsbyggnad samt inköp av ismaskin
Ombyggnad av sporthall (omklädningsdelen) och fotbollshall
Om- och tillbyggnad av simhall (alternativ 1)

att till grund för projekteringen skall ligga de av Consultec AB upprättade
handlingarna, daterade 2003-04-08
att för projektet fastställa en kostnadsram uppgående till hö gst följande
belopp:
- Ny-, om- och tillbyggnad
21 900 000 kronor
- Underhållsåtgärder
4 950 000 kronor
att för ny-, om- och tillbyggnadsdelen anvisa 21 900 000 kronor ur tillgängliga
likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9390, Ny-, om- och tillbyggnad idrottsanläggningar
att beträffande anvisning av medel för angivna underhållsåtgärder, hänvisa till
kommunfullmäktiges beslut 2003-04-29, § 16, där del av beslutet har följande
lydelse:
Kommunf ullmäktige beslutar att av 2002 år överskott på 9,4 miljoner kronor
avsätts 5 miljoner kronor för underhållsåtgärder i Norsjö sport- och simhall
samt fotbollshall, att denna avsättning gäller under förutsättning att den
planerade sportanläggningen genomförs och drivs i kommunal regi, samt att
kommunens bedömning är att det ur allmänekonomisk synpunkt finns utrymme
att genomföra ovan angiven finansieringsåtgärd.
att dessa medel 4 950 000 kronor anvisas ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden för angivna underhållsåtgärder påföres följande ID:
- ID 3267 Sport- och simhall
4 600 000 kronor
- ID 3107 Fotbollshall
350 000 kronor
4 950 000 kronor
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§ 90 forts.
att för sportanläggningen godkänna redovisat förslag till avskrivningsunderlag
och avskrivningstider
att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med utbildnings- och
fritidsförvaltningen infordra separat anbud på genomförande av om- och
tillbyggnad av sporthallen,
att för detta syfte låta genomföra erforderlig detaljprojektering till en beräknad
kostnad av 500 000 kronor
att till grund för projekteringen skall ligga de av Consultec AB upprättade
handlingarna, daterade 2003-04-08
att frågan om genomförande av en om- och tillbyggnad av sporthallen prövas i
särskild ordning efter det att föreslaget separat anbud inkommit
att för ändamålet anvisa 500 000 kronor ur tillgängliga likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9391, projektering om- och tillbyggnad av sporthall
att uppdra till kommunledningskontoret att på lämpligt sätt skapa en
organisation, som får i uppdrag att undersöka möjligheterna att till projektet
tillföra externa projektintäkter
att i samband med utarbetande av budgetramar för 2004, som ska antas av
kommunfullmäktige 2003-06-24, beakta de nettokostnader som föranleds av
ovan angivna investeringar.
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c), Åke Eriksson (c), Lennart
Lundqvist (c) och Gunilla Lundgren (fp)
------
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§ 91
Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 87
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Dnr 02ka527 0110
Motion inlämnad av Socialdemokraterna 2002-11-17 angående extra
kommunfullmäktigesammanträde för att diskutera kommunens framtidsfrågor
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som behandlade ärendet 200301-26 § 3 och beslutade att överlämna ärendet för beredning av
ordförandegruppen, partirepresentanter och chefsgruppen.
Dnr 03ka145 0110
Motion inlämnad av Kristdemokraterna 2003-03-14 angående kälkbacke i
Norsjö.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen och behandlades i
arbetsutskottet 2003-03-31 § 41. Arbetsutskottet uppdrog till tekniska
förvaltningen att utreda frågan i enlighet med motionärens förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att notera anmälan av ovan redovisade motioner.
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 92

Styrelse- och revisionsberättelse för 2002 avseende Stiftelsen
Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28 § 86
I enlighet med stadgarna för Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa anhåller Stiftelsen om kommunfullmäktiges godkännande
av styrelse- och revisionsberättelse för år 2002
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagda styrelse- och revisionsberättelse för Stiftelsen
Skellefteå och Byske kompaniers invalidbeväringskassa,
att för Norsjö kommuns del bevilja styrelsen och redogöraren ansvarsfrihet för
det gångna räkenskapsårets förvaltning.
----Kommunstyrelsen 2003-05-13
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 93
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Åke Eriksson
03ka231 0345
03ka232 0345
03ka225 0345

Förköpsintyg
Gumboda 1:27
Skogheden 2:5
Petiknäs 2:19

02ka111 0345

Petiknäs 2:81

Jan Lindberg
03ka215 0361
03ka229 0361

Bostadsanpassningbidrag
03ka228 0361

Lena Andersson
03ka221 0020

Anmälan av fackliga förtroendemän
Vårdförbundet

Thorbjörn Olsson
03ka239 0132

Yttrande ansökan om landsbygdsstöd
Lisette Boman Produktion

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-04-28
03ka198 0057
§ 74 Leasing av räddningsfordon
03ka199 0150

§ 75 Ombyggnad av räddningsbil

03ka201 0009

§ 76 Handlingsplan för information och
vägvisning

03ka150 4100

§ 77 Avtal beträffande sommarvatten

03ka208 0009

§ 79 Ansökan om tillstånd till matjordstäkt,
fastigheten Raggsjö 1:65

03ka154 1150

§ 80 Projekt – Samverkan inom avfallsområdet,
Västerbottens län.

03ka214 0820

§ 81 Miljörapporter enligt Miljöbalken avseende
2002 års verksamhet vid slamdeponier i Norsjö

03ka171 0009

§ 82 Remiss av ny järnväg Umeå - Haparanda

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
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§ 94
Delegationsbeslut – personalärenden
April 2003
Anställande av vikarierande personal
Andersson Lena
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Brännström Lena
Dahlbäck Ulf
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Jakobsson Per-Erik
Karlsson Birgitta
Larsson Birgitta
Norman Majlis
Nyström Karl
Pettersson Moniqa
Ström Gerd
Strömberg Eva-Marie
Öhman Östen
Anställande av tillsvidare personal
Boman Max
Holmström Kristina
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Berggren Staffan
Eriksson Maria
Larsson Birgitta
Norman Mailis
Strömberg Eva-Marie
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 95
Delgivningar
Västerbottens handelskammare
03ka205 0010
Slutrapport projekt Nordgas
JämO
03ka166 0000

Vägverket
03ka209 0010
03ka123 0010

Boliden Mineral AB
03ka172 0010

Regeringskansliet
03ka210 0010
El-kretsen
03ka224 0330

Naturvårdsverket
03ka222 0010

Alrutz Advokatbyrå AB
03ka220 0810

VHS Upphandling
03ka238 0020

Information om kommande granskning avseende
efterlevnad av jämställdhetslagens bestämmelser
om arbetsförhållanden inom räddningstjänsten

Resultat från 2002 års trafiksäkerhetsenkät.
Kommunlista över enskilda vägar med
statsbidrag.

Information om undersökningsarbeten.
Elektromagnetiska mätningar kommer att utföras
inom gällande undersökningstillstånd
Skidträskån nr 1001.

Avstämningspaketet Storstad och framtid.

Uppsägning av del av elreturavtalet (TV-, audiooch videoutrustning utgår)

Information om kampanjen ”I stan, utan min
bil!” 22 september 2003.

Angående Bastusel m.fl. kraftstatione r och
Skellefteåälvens korttidsreglering.

VHS upphandling av
Videokonfererensutrustning.
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§ 94 forts.
Länsstyrelsen i Västerbottens län
02ka422 7780
Bearbetningskoncession enligt lag om vissa
torvfyndigheter för fortsatt torvbrytning på
Röjnorets torvtäkt.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
00ka132 0005
PM över utförd granskning av Ettan områdesnät
och Ettan ortssammanbindande nät, Norsjö.
Energimyndigheten
03ka223 0000

Energimyndigheten beviljar Norsjö kommun
255 000 kronor för att genomföra projektet
Energirådgivning 2003 med Ivan Grundström
som projektledare.

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