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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 10 juni 2003 kl. 09.00-16.45
Gruppmöte måndagen den 9 juni 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Åke Eriksson (c), ordförande
Gudrun Gustafsson (c)
Birgitta Hedberg (fp), tjänstgörande ersättare för 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
Sune Stenmark (s), icke tjänstgörande ersättare §§ 96 – 107, 109 - 123
Stig Salomonsson (s), icke tjänstgörande ersättare §§ 112-123
Elly Karlsson, Norsjö Utveckling AB § 112
Bertil Lundgren, ingenjör § 106
Kenneth Holmgren, ekonomichef § 116

Utses att justera

Mikael Lindfors

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret, Norsjö torsdagen den 12 juni 2003

Underskrift

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

Paragrafer:

96 - 123

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

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

Mikael Lindfors, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-06-10

Anslaget uppsatt

2003-06-12

Anslaget nedtages 2003-07-07

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

.......................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 96
Dagordning
Dagordningen godkänns med nedanstående tillägg:
•
•
•
-----

Medlemskap i Carelink
Ordningsfrågor vid kommunfullmäktiges sammanträden
Översyn av renhållningstaxan

K:\Protokoll\KS\030610.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-06-10

02ka168 0710

3 (45)

§ 97

Förstudie - Aktiviteter för ökad inflyttning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 17
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2003-02-11 presenterades en projektplan
för det planerade marknadsföringsprojektet. Enligt denna projektplan skall en
förstudie genomföras under tiden mars – april 2003.
Syftet är att göra en nulägesanalys som ska ligga till grund för ett fortsatt
utvecklingsarbete.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2003-03-03 § 17 beslutades bl.a. att uppdra
till Norsjö Utveckling AB att utföra förstudien.
En referensgrupp inrättas med följande sammansättning; Berith Albertsson,
Tillväxt genom samverkan, Ann-Louise Nyström, SIKU, Lena Brännström,
kommunsekreterare samt Elly Karlsson, NUAB
----Kommunstyrelsen 2003-04-28 § 72
Elly Karlsson, Norsjö Utveckling AB informerar tillsammans med Marita
Lundmark, Pia Norberg och Berit Eriksson om arbetet med förstudien.
En omfattande inventering har gjorts där bl.a. tillgång till bostäder, utbud av
skolor och utbildningar, service, föreningsliv och antal företag och möjligheter
till arbete har undersökts. Samarbete med Norsjös vänort Flemingsberg har
också inletts.
Förstudien beräknas vara färdig 15 maj och kommer då bl.a. att omfatta en
projektbeskrivning, aktivitetsplan och målsättning.
Arbetsutskottet beslutar
att notera lämnad information
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 97
Norsjö Utveckling AB har utarbetat förstudie till marknadsföringsprojektet. Se
bilaga ” Destination Norsjö”
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§ 97 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Norsjö Utveckling AB att genomföra projektet enligt upprättad
förstudie
att uppmana Norsjö Utveckling AB att söka fler finansiärer för att kunna
genomföra projektet enligt plan, eftersom Norsjö kommun inte har utrymme
att tillskjuta ytterligare medel än de som redan anvisats för ändamålet.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 98

Västerbottensportalen
Kommunstyrelsen 2003-01-21 § 6
Kommunförbundet i Västerbotten erbjuder länets kommuner att ansluta sig till
Västerbottensportalen, en gemensam portal för upphandling.
Syftet med portalen är att förenkla upphandlingens administrativa fas och vara
en plattform för kompetensöverföring och samarbete mellan upphandlande
enheter i Västerbotten.
Kommunerna får tillgång till ett IT-stöd som möjliggör en databas för sina
upphandlingsavtal, publiceringsverktyg som möjliggör inbesparing av
annonskostnader, minskat administrativt arbete vid utskick av handlingar,
ökad kvalitet genom tillgång till upphandlingsmallar och färdiga
upphandlingar som lätt kan anpassas m.m.
Kostnaden för att medverka i portalen är 2 250 kronor/månad. Det krävs även
att varje kommun har 1-2 personer som utbildas i systemet och som fungerar
som kontaktperson. Utbildningen kommer att ske i länet och samordnas.
Kostnad per person för en dags utbildning är ca 500 kronor.
Hittills har Skellefteå, Lycksele och Umeå kommuner samt Västerbottens
Läns Landsting blivit medlemmar i portalen.
För att kunna arbeta med full funktionalitet mot portalen krävs tillgång till
programvaran E-avrop. Kommunförbundet avser att teckna ett ramavtal med
E-avrop som utvecklat programvaran, vilket kommunerna sedan kan avropa.
Yrkanden
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar att Norsjö kommun ansluter sig som medlem i
Västerbottensportalen
Gunder Hjelte (s) yrkar att ärendet remitteras till kommunledningskontoret för
att inhämta synpunkter från Norsjö Utveckling AB och utreda ärendet
ytterligare
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
biträder Gunder Hjeltes yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet till kommunledningskontoret för att inhämta synpunkter
från Norsjö Utveckling AB samt utreda ärendet ytterligare
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§ 98 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 98
Norsjö Utveckling AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och gör
bedömningen att det är intressant för företagen och kommunen att gå med i
Västerbottensportalen.
Framförallt anser NUAB att administrationen kring upphandling skulle
förenklas och att det skulle ge möjlighet till kompetensöverföring till
företagen och kommunen. Företagen skulle även få möjlighet att bevaka de
upphandlingar som finns i länet.
När det gäller medfinansiering av Västerbottensportalen har NUAB meddelat
att man därifrån inte har ekono miskt utrymme att lämna något bidrag.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Yrkande
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunledningskontoret för att uppta förhandling med Norsjö Utveckling
AB angående fördelning av kostnaden med 50 % vardera Norsjö
kommun/Norsjö Utveckling AB.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförandens proposition på bifall
respektive avslag på Lars-Åke Holmgrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att uppta förhandling
med Norsjö Utveckling AB angående fördelning av kostnaden med 50 %
vardera Norsjö kommun/Norsjö Utveckling AB.
-----
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§ 99

Beslutsattenstant/ersättare för projekt för minskad sjukfrånvaro
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 99
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestant/ersättare för nedanstående
nytillkomna konto
ID 1992 Projekt för minskad sjukfrånvaro
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1992 utse Lena Andersson med Ulrika Larsson
som ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 kommunledningskontor
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar

i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 100

Ekonomiska rapporter per april 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 101
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt tekniska förvaltningens verksamhetsområde har
sammanställts enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till hand lingarna
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 101

Granskning av årsredovisning 2002
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 102
Kommunens revisorer har granskat kommunens årsredovisning år 2002 och
gjort bedömningen:
att kommunens årsredovisningen i all väsentlighet redogör utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
att kommunens efterlever kommunallagens krav på ekonomisk balans
att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är
upprättade enligt god redovisningssed.
Rapporten bifogas.
Med anledning av granskningen föreslås kommunstyrelsen:
− Att till kommande år upprätta en förvaltningsberättelse som redogör för
verksamhetens utfall
− Beakta kommande lagstiftning och redovisning av sjuktal
− Redovisa uppskjuten skatt i den sammanställda redovisning i enlighet med
RKR:s rekommendation 11:1
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda i rapporten påtalade
synpunkter samt att återrapportera till kommunstyrelsen.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 102

Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 103
Från och med år 2000 skall revisorerna varje år uttala sig i frågan om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. All verksamhet skall granskas årligen.
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsens ansvarsutövande är
tillfredsställande.
I bifogade granskningsrapport finns förslag på utvecklingsområden, där
kommunstyrelsen kan förbättra sin kontroll.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda i rapporten påtalade brister.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 103

Utvärdering av friskvårdssatsningen 2002 samt mål för 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 104
Kommunens friskvårdssatsning har nu genomfört sitt andra verksamhetsår.
Bakgrunden till friskvårdssatsningen var att i första hand få ner sjukfrånvaron
bland kommunens medarbetare. Friskvårdsgruppens syn på friskvård är att vi
vill utgå från det friska hos kommunens medarbetare och utifrån detta stötta
och utveckla en positiv syn på hälsoarbetet. Vi vill att kommunens
medarbetare ska trivas och må bra både i sitt arbete och på sin fritid.
Friskvårdssatsningens organisation består av representanter från respektive
förvaltning dessa är: Anna-Greta Sundberg utbildning och fritid, Ethel Bjursell
och Carina Emilsson sociala, P-O Lindahl tekniska och Göran Löfstedt bygg
och miljö. Till gruppen hör också Bernt Lindgren Samhälsan AB samt Lena
Andersson från kommunstyrelsen. Ute på respektive arbetsplats finns också
friskvårdsombud som i första hand ska fungera som informatörer ut till
arbetsplatserna när det gäller friskvårdsaktiviteter m.m.
Friskvårdssatsningen har under året som gått erbjudit följande aktiviteter
kostnadsfritt för kommunens medarbetare: motionssim, styrke- och
cirkelträning, innebandy, quigong, stavgång, lättgympa, vattengymnastik samt
spinning. Även massage erbjuds till reducerad kostnad för kommunens
medarbetare.
Friskvårdsgruppen har under året också arbetat med att planera hälsoprojektet
”Friskt vågat” som har startats upp under 2003.
Friskvårdsgruppen kan konstatera att vårt arbete ska ses som ett komplement
till allt arbetsmiljöarbete som görs inom Norsjö kommun. Detta framgår av
bilaga 1. Där redovisas endast kommunstyrelsens insatta åtgärder under året
men som är kommunövergripande.
Följande evenemang förutom de kostnadsfria aktiviteterna har genomförts
under 2002:
• Konditionstävling nr 1. 145 kommunanställd deltog i tävlingen.
• Aktivitetskväll juni 2002 på hembygdsområdet för alla kommunanställda.
• Avslut konditionstävling oktober 2002 på Medan filmvisning m.m.
• Föreläsning med dietist Solveig Eriksson ”Hälsa och välbefinnande en
möjlighet för alla?”
• Gemensam motionskväll augusti 2002
• Utbildning i enklare rygg och nackmassage
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§ 103 forts.
• Utbildning för friskvårdsombuden i bl.a. vad som händer i kroppen vid
fysisk aktivitet, vilka positiva effekter motionerande har osv.
• SPA-kväll i badhuset samarr. med simhallen
Utvärdering av uppsatta mål 2002:
• Att 60% av Norsjö kommuns anställda deltar i någon av de erbjudna
aktiviteterna eller motionerar på egen hand
Friskvårdsgruppen konstaterar att i genomsnitt har cirka 38% av kommunens
medarbetare deltagit i erbjudna aktiviteter och / eller motionerat på egen hand.
Detta är dock en ökning från föregående år på 14%. Friskvårdsgruppen anser
dock att det är ännu fler som motionerar än vad statistiken visar.
Friskvårdsgr uppen konstaterar att målet inte har uppnåtts under året.
• Att sjuklönekostnaderna minskar med 10%
Friskvårdsgruppen konstaterar att sjuklönekostnaden har ökat med 3.2%.
Friskvårdsgruppen konstaterar att målet inte har uppnåtts under året.
• Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
Friskvårdsgruppen kan konstatera att vissa arrangemang har anordnats för att
stärka denna måluppfyllelse bl.a. föreläsningen ”Hälsa och välbefinnande en
möjlighet för alla” samt utbildning i lättare rygg och nackmassage ute på
enskilda arbetsplatser.
• Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra arbetsplatser
förbättras
Samtliga anordnade arrangemang har som mål att stärka hälsan och
arbetstillfredsställelsen ute på våra arbetsplatser.
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§ 103 forts.
Fastställande av nya mål för 2003
1. Att 60% av Norsjö kommuns anställda deltar i någon av de erbjudna
aktiviteterna eller motionerar på egen hand
2. Att sjuklönekostnaderna minskar med 10%
3. Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
4. Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra arbetsplatser
förbättras
5. Att under 2003 utarbeta verktyg som gör att målen 3 och 4 går att mäta
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad utvärdering av friskvårdssatsningen 2002
att fastställa föreslagna mål för 2003:
1. Att 60% av Norsjö kommuns anställda deltar i någon av de erbjudna
aktiviteterna eller motionerar på egen hand
2. Att sjuklönekostnaderna minskar med 10%
3. Att genom ökad kunskap och ökat hälsomedvetande skapa ett ökat
ansvarstagande och engagemang för ett hälsobefrämjande arbete och
förhållningssätt på alla nivåer.
4. Att den upplevda hälsan och arbetstillfredsställelsen på våra arbetsplatser
förbättras
5. Att under 2003 utarbeta verktyg som gör att målen 3 och 4 går att mäta
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 104

Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 105
Enligt 23 § i Norsjö kommun renhållningsordning kan fastighetsägare som på
ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt själv kan
omhänderta sitt hushållsavfall, kan efter ansökan hos kommunstyrelsen som
efter samråd med bygg- och miljökontoret besluta om befrielse från
skyldigheten att lämna avfall till kommunen.
Jerry Sjögren, Kvammarn har inkommit med en ansökan om eget
omhändertagande av sitt hushållsavfall.
Bygg- och miljökontoret har i bifogat yttrande avstyrkt ansökan med
motiveringen att fastigheten Kvammarn 2:5 har såväl behov av, som möjlighet
till, att nyttja aktuella serviceanläggningar.
Bertil Lundgren, tekniska förvaltningen har muntligt meddelat att han delar
bygg- och miljökontorets syn i ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med bygg- och miljökontorets yttrande inte lämna bifall till
befrielse om skyldighet att lämna avfall till kommunen.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Yrkande
Åke Eriksson (c) lämnar följande ändringsyrkande:
att i enlighet med bygg- och miljökontorets yttrande för närvarande inte
lämna bifall till befrielse om skyldighet att lämna avfall till kommunen.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförandens proposition på bifall
respektive avslag på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller
Åke Erikssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med bygg- och miljökontorets yttrande för närvarande inte lämna
bifall till befrielse om skyldighet att lämna avfall till kommunen
----K:\Protokoll\KS\030610.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-06-10

03ka323 0330

15 (45)

§ 105

Översyn av renhållningstaxa
Vid dagens sammanträde väcktes frågan om att skapa möjligheter till en
reducerad renhållningsavgift för de personer som i stor utsträckning tar ansvar
för återvinning av egna sopor.
Det är mycket angeläget, både ur miljösynpunkt och ur ett ekonomiskt
perspektiv, att stimulera hushållen till ökad grad av återvinning och
kompostering av avfall.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen och bygg- och miljökontoret att göra en
översyn av renhållningstaxan med tillhörande bestämmelser med syfte att
stimulera återvinning, kompostering etc.
----
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§ 106

Tecknande av leveransavtal – brännbart avfall till energiutvinning
med Umeå Energi 2005-08-01 – 2008-08-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 106
Umeå Energi har i brev 2002-07-04 sagt upp nu gällande avtal med Norsjö
kommun. Avtalet gäller till och med 2005-07-31. Det nya avtalsförslaget som
är 3 år gäller till och med 2008-08-01.
Anledningen till uppsägningen av avtalet är de stora förändringar i villkor och
prisnivå som Umeå Energi fått kännas vid från omgivningen.
Nya priser enligt följande:
• För leverans direkt till förbränningsanläggning debiteras 350 kr/ton.
• För leverans under lågsäsong, normalt juni till och med augusti,
debiteras förutom grundkostnaden på 350 kr/ton även Umeå Energis
kostnad till Entreprenören för sortering och balning. (Under år 2001
uppgick denna kostnad till 198 kr/ton.)
För det avtal som kommunen har till och med 2005-07-31 debiteras
kommunen med totalt 254 kr/ton.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till leveransavtal – brännbart avfall till
energiutvinning .
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas
Bertil Lundgren, som är ansvarig för renhållningen i Norsjö kommun, lämnar
ytterligare information i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 107

Försäljning av fastigheten Bulten 4, Norsjö samhälle
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 109
Norsjö Såg AB har inkommit med en begäran om förvärva av fastigheten
Bulten 4 (f.d. AMAB- huset) se bilaga.
Bygg- och miljönämnden kommer vid sammanträde 2003-06-11 att behandla
frågan om tillstånd att bedriva bl.a. träförädlingsverksamhet i lokalerna.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige utan eget yttrande i avvaktan på
bygg- och miljönämndens beslut.
---Kommunstyrelsen 2003-06-10
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
Sammanträdet återupptas.
Yrkande
Lars-Åke Holmgren (kd) lämnar följande yrkande:
att kommunstyrelsen ställer sig positiv till etableringen under förutsättning att
bygg- och miljönämnden godkänner den verksamhet som planerats för
lokalerna
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige i avvaktan på bygg- och
miljönämndens beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars-Åke Holmgrens yrkande och
arbetsutskottets yrkande finner att kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke
Holmgrens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till etableringen under förutsättning att bygg- och
miljönämnden godkänner den verksamhet som planerats för lokalerna
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§ 107 forts.
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige i avvaktan på bygg- och
miljönämndens beslut
-----
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§ 108

Delårsrapport för 1:a kvartalet 2003 – Norsjö kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 110
Ekonomienheten har i enlighet med gällande regler om uppföljning
sammanställt inlämnade delårsrapporter per 31 mars 2003 samt upprättat ny
resultaträkning grundad på nu kända förhållanden. Redovisningen framgår av
bifogade handlingar.
Hänsyn har tagits till nya prognoser om skatter och bidrag samt beviljade
tilläggsanslag för 2003 och ombudgeteringar från 2002.
Sammantaget visar redovisningen på ett preliminärt årsresultat på ca –1,5
Mkr, om nämndernas årsprognoser är tillförlitliga. Detta ska jämföras med i
budget beräknat positivt årsresultat på +950 tkr. Det försämrade resultatet mot
budget har sin huvudsakliga orsak i förväntade stora underskott i Utbildningsoch fritidsnämnden och Socialnämnden, samt ombudgeteringar utöver budget
och beviljade tilläggsanslag.
Ekonomisk rapport per april 2003 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i samband med detta ärende
Arbetsutskottet beslutar
att inbjuda företrädare för utbildnings- och fritidsnämnden samt
socialnämnden att vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni redovisa
tänkbara åtgärder för att hålla kostnaderna inom tilldelad budgetram.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana de nämnder som redovisar förväntade underskott att vidtaga alla
tänkbara åtgärder för att hålla sina kostnader inom tilldelade budgetanslag
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
att inbjuda företrädare för utbildnings- och fritidsnämnden samt
socialnämnden att vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti
redovisa planerade åtgärder för att hålla kostnaderna inom tilldelad
budgetram.
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§ 108 forts.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppmana de nämnder som redovisar förväntade underskott att vidtaga alla
tänkbara åtgärder för att hålla sina kostnader inom tilldelade budgetanslag
-----
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§ 109

Delårsrapport för 1:a kvartalet 2003 – Norsjölägenheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 111
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.
Norsjölägenheter AB visar på ett överskott efter första kvartalet med
200 000 kr.
Rapport för första kvartalet enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga kvartalsrapporten till handlingarna.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 110

Tillsyn enligt tobakslagen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 112
Statens folkhälsoinstitut har sena den 1 juli 2001 det övergripande
tillsynsansvaret över bl.a. bestämmelserna i alkohollagen och delar av
tobakslagen. Inom alkoholområdet ansvarar kommunerna för hanteringen av
serveringstillstånd för sprit, vin och starköl. Kommunerna utövar även
tillsammans med polismyndigheten den direkta tillsynen över denna servering,
liksom över detaljhandelsförsäljning och servering av folköl. (Alkohollagen
1994:1738). Inom tobaksområdet är kommunerna tillsynsansvariga främst
beträffande bestämmelserna om rökning i vissa lokaler samt över förbudet att
sälja tobaksvaror till personer under 18 år.
Kommunförbundet har uttryckt att det är angeläget att tillsynen och
avgiftsuttaget för öl- och tobakstillsynen samordnas. (Cirkulär 2002:66).
Förbundet har även tagit fram ett underlag för taxa inom tobaksområdet i det
fall att kommunen väljer att ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning av tobak.
Bygg- och miljönämnden har vid olika tillfällen annonserat och informerat om
kravet på anmälningsskyldighet för tobaksförsäljare i kommunen samt
upprättat register. Samtidigt har informationen skett om kravet att alla
restauranger eller andra serveringar ska ha ett eller flera områden där rökning
är förbjuden. I det fall att anmälan ej görs får tillsynsmyndigheten förelägga
vid vite att en anmälan ska göras.
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde 2003-04-14 § 35 därför
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tobakstillsynen och
alkoholtillsynen samordnas samt att huvudmannaskapet ska tillfalla
socialnämnden.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
att uppdra till berörda nämnder att samverka innan ärendet ska behandlas i
kommunstyrelsen
-----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Vid dagens sammanträde framkom att ingen samverkan ännu hållits mellan
berörda nämnder.
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§ 110 forts.
Åke Eriksson (c) yrkar därför att ärendet återremitteras för att samordning och
samverkan ska ske mellan de berörda nämnderna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet och
finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet i enlighet Åke
Erikssons yrkande
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för samordning och samverkan mellan de berörda
nämnderna
------
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§ 111

Ombyggnad av hus H Norsjöskolan för trä- och metallslöjd
Kommunst yrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 113
Utbildnings- och fritidsnämnden har beslutat att inriktningen är att flytta
trä- och metallslöjden till hus H, enligt intentionerna i bilagda PM.
Vid utbildnings- och fritidsnämndens sammanträde 2003-05-14 § 88
beslutades att föreslå kommunstyrelsen att genomföra ombyggnaden
enligt bilaga samt att 1 540 000 kronor ska betraktas som eftersatt
underhåll och därmed inte belasta utbildnings- och fritidsnämndens
budget.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att omarbeta redovisad ombyggnad i
enlighet med vid sammanträdet angivna direktiv.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att låta genomföra den planerade ombyggnaden av hus H, Norsjöskolan till en
beräknad kostnad av 3 300 000 kronor, under förutsättning att ny hyresgäst
hittas till före detta dagcenters lokaler i fastigheten Sjukstugan 2
att erforderliga medel anvisas ur budget 2004
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Yrkande
Lars-Åke Holmgren (kd) lämnar följande ändringsyrkande:
att låta genomföra den planerade ombyggnaden av hus H, Norsjöskolan till en
beräknad kostnad av 3 300 000 kronor, under förutsättning att hyresavtal
tecknas med ny hyresgäst till före detta dagcenters lokaler i fastigheten
Sjukstugan 2
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförandens proposition på bifall
respektive avslag på Lars-Åke Holmgrens ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller Lars-Åke Holmgrens förslag.
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§ 111 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att låta genomföra den planerade ombyggnaden av hus H, Norsjöskolan till en
beräknad kostnad av 3 300 000 kronor, under förutsättning att hyresavtal
tecknas med ny hyresgäst till före detta dagcenters lokaler i fastigheten
Sjukstugan 2
att erforderliga medel anvisas ur budget 2004
-----
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§ 112

Verksamhetsinformation/ekonomisk rapport – NUAB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 107
Norsjö Utveckling AB skall kvartalsvis lämna en skriftlig och muntlig
information till kommunstyrelsen om bolagets löpande verksamhet. Rapporten
skall omfatta bolagets insatser rörande både utförda näringslivs- och
turismtjänster samt vilka utvecklingsstrategier som har tillämpats och i vilken
omfattning uppsatta mål har uppnåtts.
Bolaget skall även lämna en skriftlig kvartalsrapport över bolagets
ekonomiska ställning till kommunstyrelsen. Den sista kvartalsrapporten för
året ska ske i form av årsbokslut.
Arbetsutskottet beslutar
att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen inbjuda representanter för
Norsjö Utveckling AB att lämna verksamhetsinformation samt ekonomisk
redovisning för det gångna verksamhetsåret och första kvartalet 2003.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Elly Karlsson, Norsjö Utveckling AB deltar vid behandlingen av detta ärende
och lämnar en detaljerad genomgång av bolagets aktiviteter och verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 113

Årsredovisning för Stiftelsen Världens Längsta Linbana 2002
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 115
§ 7 i antagna stadgar för Stiftelsen Världens Längsta Linbana har följande
lydelse:
”Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Styrelsen skall ansvara för
att noggranna räkenskaper föres för Stiftelsen. Styrelsen skall senast 1 mars
varje år till revisorerna överlämna protokoll och räkenskapshandlingar samt
en berättelse över förvaltningen av Stiftelsens angelägenheter avseende näst
föregående räkenskapsår. Revisorerna skall senast den 1 maj varje år avge
berättelse till Världens Längsta Linbaneförening och kommunfullmäktige i
Norsjö kommun. Styrelsen skall anses beviljad ansvarsfrihet för den
reviderade perioden om Världens Längsta Linbaneförening och Norsjö
kommun inte framställt skriftlig anmärkning mot förvaltningen före den 1 juli
samma år.”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande årsredovisning för Stiftelsen Världens Längsta
Linbana
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 114

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum 2002
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 116
§ 8 i antagna stadgar för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum har följande
lydelse:
"Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Styrelsen skall ansvara för att
noggranna räkenskaper föres för Stiftelsen. Styrelsen skall senast den 31 mars varje
år till revisorerna överlämna protokoll och räkenskapshandlingar, samt en berättelse
över förvaltningen av stiftelsens angelägenheter avseende nästföre-gående
räkenskapsår. Revisorerna skall senast den 1 maj varje år avge berättelse till
kommunstyrelsen i Norsjö kommun. Styrelsen skall anses beviljad ansvarsfrihet för
den reviderade perioden om Norsjö kommun icke framställt skriftlig anmärkning mot
förvaltningen före den 1 juli samma år."

Stiftelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper jämte revisionsberättelse
för år 2002 framgår av särskild bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum.
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 115

Idrottsanläggningar i Norsjö samhälle
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 117
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-05-22 § 24 beslutades att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppgift att göra en ekonomisk
utredning hur de ökade kostnaderna för projektet slår, och hur de ska fördelas i
ett 5-årigt perspektiv.
Denna översyn skall även klargöra om de ökade kostnaderna kommer att
kompenseras med ökad budgetram eller om de måste sparas ute i
verksamheterna.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att utreda ärendet i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut för behandling vid kommunstyrelsens
sammanträde 2003-06-10
---Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort redovisning av den
ekonomiska utredningen rörande upprättat förslag till idrottsanläggningar i
Norsjö samhälle som utarbetats. Se bilaga.
Yrkanden
Mikael Lindfors (s) yrkar följande:
att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med utbildnings- och
fritidsförvaltningen direktupphandla upprättande av huvudhandlingar för
nybyggnad av ishall och omklädningsbyggnad samt ombyggnad av
fotbollshall till en beräknad kostnad av 100 000 kronor
att huvudhandlingarna ska upprättas i princip enligt de av Consultec AB
upprättande handlingarna, daterade 2003-04-08
att erforderliga medel, 100 000 kronor, anvisas ur ID 1105 ”Extra kostnader,
kommunstyrelsens förfogande”
att kostnaden påföres ID 1121, kommunstyrelsens förfogande
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§ 115 forts.
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 högst följande
belopp:
- Ny-, om- och tillbyggnad
21 800 000 kronor
- Underhållsåtgärder
4 950 000 kronor
att för ny-, om- och tillbyggnadsdelen anvisa 21 800 000 kronor ur tillgängliga
likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9390, Ny-, om- och tillbyggnad idrottsanläggningar
att den tidigare angivna totalkostnaden uppgående till 21 900 000 kronor har
reducerats med 100 000 kronor beroende på att detta belopp tidigare i detta
beslut har anvisats för upprättande av huvudhandlingar för nybyggnad av
ishall och omklädningsbyggnad samt ombyggnad av fotbollshall
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
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§ 115 forts.
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 lå ta 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 beakta de
nettokostnader som föranleds av ovan angivna investeringar.
Gudrun Gustafsson (c) yrkar följande:
att kommunens ökade årskostnad ska ligga i närheten av det ekonomiska
direktiv som samtliga partier så sent som 030211 § 40 va r eniga om (2,6 Mkr
inklusive nuvarande kostnad)
att om anbudssumman indikerar en högre kostnad än denna skall den utsedda
utredningsgruppen snarast inkomma med ett reviderat ekonomiskt förslag som
ligger inom givna ramar
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§ 115 forts.
att planera så att beslut kan fattas och byggnationen kan påbörjas våren 2004
att i preliminär plan för 2005, 2006 – drift av ny idrottsanläggning – anvisa
1 200 000 kronor
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 Mikael Lindfors förslag
Omröstningsresultat
Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Mikael Lindfors förslag. Se särskild omröstningsbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med utbildnings- och
fritidsförvaltningen direktupphandla upprättande av huvudhandlingar för
nybyggnad av ishall och omklädningsbyggnad samt ombyggnad av
fotbollshall till en beräknad kostnad av 100 000 kronor
att huvudhandlingarna ska upprättas i princip enligt de av Consultec AB
upprättande handlingarna, daterade 2003-04-08
att erforderliga medel, 100 000 kronor, anvisas ur ID 1105 ”Extra kostnader,
kommunstyrelsens förfogande”
att kostnaden påföres ID 1121, kommunstyrelsens förfogande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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)
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§ 115 forts.
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
21 800 000 kronor
- Underhållsåtgärder
4 950 000 kronor
att för ny-, om- och tillbyggnadsdelen anvisa 21 800 000 kronor ur tillgängliga
likvida medel
att justera finansieringsbudgeten med motsvarande belopp
att kostnaden påföres ID 9390, Ny-, om- och tillbyggnad idrottsanläggningar
att den tidigare angivna totalkostnaden uppgående till 21 900 000 kronor har
reducerats med 100 000 kronor beroende på att detta belopp tidigare i detta
beslut har anvisats för upprättande av huvudhandlingar för nybyggnad av
ishall och omklädningsbyggnad samt ombyggnad av fotbollshall
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
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§ 115 forts.
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 eft er 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 beakta de
nettokostnader som föranleds av ovan angivna investeringar.
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c), Åke Eriksson (c), Birgitta
Hedberg (fp) och Gunilla Lundgren (fp).
-----
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§ 116

Direktiv och ramar för budget 2004
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 114
Norsjö kommun har under de tre senaste åren redovisat ett positivt
rörelseresultat. Emellertid kan konstateras att enligt den i december 2002 av
kommunfullmäktige antagna flerårsplanen för åren 2003-2005, kommer den
nuvarande kommunala verksamheten inte att kunna inrymmas inom de
framräknade ekonomiska ramarna för åren 2004 och 2005.
Utifrån detta förhållande har den politiska ledningen gett kommunchef
Thorbjörn Olsson i uppdrag att upprätta ett förslag till besparings- och
anpassningsprogram för Norsjö kommun.
I sammanhanget skall framhållas att Norsjö kommun idag inte befinner sig i
någon akut ekonomisk krissituation. Uppdraget skall i stället ses som en
långsiktig planeringsåtgärd, där syftet är att med långsiktigheten som grund
skapa en framtida god och kontrollerad kommunal utveckling.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2003-03-18 § 38 och beslutade i
enlighet med arbetsutskottets förslag att fastställa upprättat förslag till
besparings- och anpassningsprogram för Norsjö kommun med målsättningen
att uppnå en total kommunal besparing på 4,5 miljoner kronor för år 2004 och
ytterligare 3 miljoner kronor för år 2005
Arbetsutskottet fick i uppdrag att klarlägga rollfördelningen mellan
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder vad gäller spar- och
anpassningsarbetet. Till grund för förändringsarbetet ska de redovisade s k
"framgångsfaktorerna" ligga. Arbetsutskottet fick även uppdraget att utarbeta
ett förslag till övergripande sparbeting för kommunstyrelsen och nämnderna.
Sparbetingen ska även ingå i de budgetramar som ska utarbetas för 2004 års
budget
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26
Handlingar i ärendet presenteras vid sammanträdet. Budgetberedningen har
vid ett antal sammanträden utarbetat ramförslag för 2004 och för plan 20052006.
Även förslag till ramar och detaljerade direktiv och tidplan för det fortsatta
budgetarbetet har upprättats.
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§ 116 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bilagda förslag till direktiv och tidplan för utarbetande av
budgetförslag för 2004 jämte plan för 2005-2006 samt att anta bilagda förslag
till budgetramar för år 2004
---Kommunstyrelsen 2003-06-10
Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar.
Sammant rädet återupptas.
Yrkanden
Gudrun Gustafsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändring att
några medel inte upptas för drift av ny idrottsanläggning med anledning av att
projektet påbörjas först 2004 och inga driftskostnader uppkommer detta år
samt att för detta ändamål upptas i preliminär plan för 2005 och 2006
1 200 000 kronor per år.
Gunder Hjelte (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den ändringen
att driftskostnaden för den planerade nya idrottsanläggningen anpassas till den
av tekniska förvaltningen upprättade genomförandeplanen (alternativ 2) med
följande kostnader 2004: 416 000 kronor, 2005: 2 570 000 kronor och 2006:
2 551 000 kronor, att socialnämnden för år 2004 tilldelas 2 000 000 kronor i
en särskild ekonomisk satsning för vård och omsorg samt att förväntade medel
för LSS ökas till 4 000 000 kronor/år för åren 2004-2006.
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 Gunder Hjeltes förslag
Omröstningsresultat
Med 5 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Gunder Hjeltes förslag. Se särskild omröstningsbilaga.
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§ 116 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bilagda förslag till direktiv och tidplan för utarbetande av
budgetförslag för 2004 jämte plan för 2005-2006 samt att anta bilagda förslag
till budgetramar för år 2004
-----
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§ 117

Beslutsattenstant/ersättare inför byggandet av
idrottsanläggningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26 § 100
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestant/ersättare för nedanstående
nytillkomna konton
ID 9390 Ny- om- och tillbyggnad av idrottsanläggningar
ID 9391 Projektering om- och tillbyggnad av sporthallen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 9390 utse Göran Hedman med Ivan
Grundström som ersättare
att som beslutsattestant för ID 9391 utse Göran Hedman med Ivan
Grundström som ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 232 fastigheter, lokaler, bostäder
----Kommunstyrelsen 2003-06-10
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 118

Medlemskap i Carelink
Carelink bildades i december 2000 av Landstingsförbundet, Svenska
Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket AB. Syftet är att förbättra
och utveckla vården genom en starkare utveckling för IT i vård och omsorg.
Carelink är en medlemsorganisation där Landsting och regioner, kommuner
och privata vårdföretag inbjuds att bli medlemmar - för att få tillgång till det
utvecklingsarbete som bedrivs inom de olika projekten - men också för att
bidra med såväl kompetens som erfarenheter i den nationella samverkan.
Sjunet ansluter den svenska sjukvården till ett gemensamt nätverk för
datakommunikation. Det gemensamma nätet främjar samverkan och bidrar till
förbättrad vårdkvalitet, bättre tillgång till sjukvård och specialistkompetens
samt stora kostnadsbesparingar.
Sjunet startade 1997 som ett samverkansprojekt mellan sju landsting och har
därefter utvidgats till ett rikstäckande nät. Sjunet förvaltas sedan 2001-01-01
av Carelink i samverkan med de vårdgivare som använder nätet. Samtliga
landsting samt ett tiotal enskilda företag, inklusive Apoteket AB, är idag
anslutna till Sjunet.
Kostnaden för Norsjö kommun att delta i Carelink uppgår till 50 805 kronor
för år 1. För år 2 och därpå följande år kommer kostnaden att uppgå till 25 738
kronor. Se bilaga där även fullständig kostnadsredovisning ingår.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansluta sig som medlem i Carelink
att kostnaden påföres ID 1153, ADB-rutiner.
-----
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§ 119
Ordningsfrågor vid kommunfullmäktiges sammanträden
Vid dagens sammanträde diskuterades ordningsfrågor vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Ärendet föranleder inte något beslut.
-----
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§ 120
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Åke Eriksson
03ka277 0345
03ka289 0345
03ka289 0345

Förköpsintyg
Åsen 1:3
Gumboda 1:27
Tjärnheden 1:23

Thorbjörn Olsson
03ka269 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Upplevelser i Norr

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
------
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§ 121
Delegationsbeslut – personalärenden
Maj 2003
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Brännström Lena
Eriksson Maria
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Dahlbäck Ulf
Jakobsson Per-Erik
Karlsson Birgitta
Larsson Birgitta
Larsson Karin
Larsson Ulrika
Lidén Ann-Britt
Lundgren Bertil
Norman Majlis
Nyström Karl
Pettersson Moniqa
Skoogh Mats
Stenlund Ulla
Strömberg Eva-Marie

Anställande av tillsvidaranställd personal
Boman Max
Holmström Kristina
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Berg Asta
Larsson Birgitta
Lidén Ann-Britt
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
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§ 123
Delgivningar
Svenska kommunförbundet/Landstingsförbundet
03ka299 0010
Sammanhållningspolitiken efter 2006 –
synpunkter inför tredje
sammanhållningsrapporten
Länsstyrelsen i Västerbottens län
03ka300 0010
Program för entreprenörsskap och lokalt
utvecklingsarbete.
02ka401 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
CRW Data AB.

01ka218 0132

Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd –
Träfixarna i Kvarnåsen AB.

03ka288 0132

Beslut om avgift för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 030101—031231 för
Bränntjärnlidens slamdeponi, Norsjö
Avloppsreningsverk, Bastuträsk slamdeponi och
Lustigkulla slamdeponi.

03ka295 0010

Protokoll över inspektion hos överförmyndaren i
Norsjö kommun.

01ka377 0062

Meddelande att rapport för år 2002 avseende
bygdeavgiftsmedel fyller kraven enligt upprättad
arbetsordning.

03ka047 0009

Länsstyrelsens yttrande över ”Förslag till
nationell plan för vägtransportsystemet 20042015”.

03ka109 0009

Länsstyrelsens remissyttrande över ”Regional
trafiksäkerhetsplan för Norrbottens län och
Västerbottens län 2004-2007” samt ”Vad betyder
Nationell plan för vägtransportsystemet 20042015 för Region Norr”

03ka041 0009

Länsstyrelsens remissyttrande över ”Framtidsplan
för järnvägen 2004-2015”
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§ 123 forts.
03ka237 0802

Beslut om handlingsplan för bygdemedel år 2003

03ka256 0010

Beslut om lokala trafikföreskrifter om huvudled
på väg 370 inom Skellefteå, Norsjö, Malå och
Sorsele kommuner.

03ka256 0010

Beslut om hastighetsbegränsning på väg 370 i
Rengård och i Lillholmträsk samt stopplikter före
infart på väg 370.

03ka131 0132

Beslut om preliminärt beviljat landsbygdsstöd –
Duo i Norsjö AB.

Metallkretsen
03ka276 0010

Regeringskansliet
03ka274 0010

Information angående källsortering av
metallförpackningar.

Samarbete om hållbar utveckling

Svenska kommunförbundet
03ka275 0010
Kommunerna och obalansen på
bostadsmarknaden – slutrapport från
programberedningen Boendepolitik.
03ka280 0020

Cirkulär nr 2003:40, Information med anledning
av konflikten.

03ka301 0041

Cirkulär nr 2003:41, Budgetförutsättningar åren
2004-2005.

Equal
03ka240 0010

Bergsstaten
00ka422 0009

Samverkansprojekt – ”Start” för att stödja
ungdomar i riskzonen.

Ansökan om bearbetninskoncession för
Vidmarken K nr 1, Vidmarken K nr 2 och
Mensträsk K nr 1
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§ 123 forts.
Vägverket
03ka270 0010

Banverket
03ka041 0009

Socialnämnden
03ka301 0042

Hushållningssällskapet
00ka379 1150

Statsbidrag för enskilda vägar – omräkning enligt
förordningen om statsbidrag till enskild
väghållning.

Nya förutsättningar för ”Framtidsplan för
järnvägen 2004-2015”. Eftersom tidsplanen för
redovisning av Banverkets förslag ligger fast
kommer förändringarna inte bli föremål för ny
remiss.

Förslag till verksamhetsförändringar inför budget
2004.

Slutrapport – Tillväxt genom samverkan samt

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
----
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