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Mikael Lindfors (s), ordförande
Dan Lidén (m), tjänstgörande ersättare för Åke Eriksson (c)
Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp)
Sune Stenmark (s), tjänstgörande ersättare för Gunder Hjelte (s)
Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson, kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Kenneth Holmgren, ekonomichef §§ 131, 135
Max Bohman, utbildnings- och fritidschef §§ 127, 137
Maud Stenmark, ordförande i utbilnings- och fritidsnämnden §§ 127, 137
Staffan Berggren, socialchef §§ 127, 137
Per-Åke Brunström, Klas-Bertil Söderlund, KomRev § 126
Kjell-Olov Björk, revisor § 126
Inge Sjölin, projektledare Närhet i Glesbygd §§ 134, 135

Utses att justera

Gudrun Gustafsson

Justeringens tid och plats Kommunkontoret,
Underskrift

Paragrafer:

124 - 143

måndagen den 1 september 2003

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

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

Mikael Lindfors, ordförande
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Gudrun Gustafsson, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-08-26

Anslaget uppsatt

2003-09-01

Anslaget nedtages 2003-09-24

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
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§ 124
Dagordning
Dagordningen godkänns med nedanstående tillägg:
•
•
•
•
-----

Ersättare för kommunstyrelsens ordförande
Delårsbokslut per 30 juni 2003 för Norsjö kommun
Information om Närhet i glesbygd efter 2003-12-31
Information om marknadsföringsprojektet ”Destination Norsjö”
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§ 125

Ersättare för kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande Åke Eriksson har skriftligen avsagt sig
samtliga politiska uppdrag i kommunen från och med den 25 augusti 2003
med undantag för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Uppsägningen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde den 30 september.
Ersättare för ordföranden kan utses och då med hänvisning till § 14, 2:a
stycket i kommunstyrelsens reglemente. Bestämmelsen har följande lydelse:
”Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.”
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Lindfors (s ) till ersättare för ordföranden under tiden fram till
nästa kommunfullmäktige, som kommer att hållas den 30 september
att ersättaren under denna tid skall fullgöra ordförandens samtliga uppgifter
att för uppdraget skall gälla de ersättningsbestämmelser för heltidssysselsatta
förtroendevalda, som fastställts av kommunfullmäktige 2001-06-19 med viss
revidering vad gäller pensionsbestämmelser för heltidsanställd förtroendevald,
beslutad 2002-12-17.
-----
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§ 126
Information från kommunrevisionen
Per-Åke Brunström och Klas-Bertil Söderlund från KomRev samt Kjell-Olof
Björk som är kommunrevisor informerar om revisionen i kommunstyrelse
och nämnder.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 127

Information angående utbildnings- och fritidsnämndens samt
socialnämndens budgetarbete
Kommunstyrelsen beslutade 2003-06-10 § 108 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.
Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Maud Stenmark samt
utbildnings- och fritidschef Max Bohman lämnar en kort information
angående de åtgärder som redan har vidtagits och planeras att genomföras
inom utbildnings- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Socialchef Staffan Berggren informerade om socialnämndens åtgärder. Där
har en extern konsult anlitats som arbetar med en översyn av vård- och
omsorgsverksamheten. En preliminär rapport kommer att presenteras för
socialnämnden vid dess sammanträde 2003-09-04, och förhoppningen är att en
slutlig rapport kan avlämnas den 18 september 2003.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 128

Val av beslutsattestanter jämte ersättare för åren 2003-2006
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 133
Enligt fastställt attest- och utanordningsreglemente skall kommunstyrelsen
utse beslutsattestanter jämte ersättare för de konton som ligger under kommunstyrelsen. Se bilagda förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse beslutsattestanter jämte ställföreträdare för styrelsens budgetkonton,
rörliga konton (tillgångs- och skuldkonton) jämte redovisade kostnadsslag för
åren 2003-2006 i enlighet med bilagda förteckning,
att förtecknade beslutsattestanter för styrelsens budgetkonton har att fungera
som anslagsförvaltare och inköpsberättigade för respektive konton,
att uppdraga till assistent Birgitta Karlsson med assistent Britta Jonsson som
ställföreträdare att svara för utbetalningskontroll (utanordning) beträffande
kommunens utbetalningar,
att bemyndiga förtecknade beslutsattestanter att sinsemellan och med övriga
av andra nämnder utsedda beslutsattestanter träffa överenskommelse om att
fördelning av kostnader från kommunens kostnadsställen jämte förrådsuttag
får ske utan formellt attestförfarande,
att ge ekonomichef Kenneth Holmgren och ekonomisekreterare Elaine
Abrahamsson rätt att, förutom respektive kontoansvarig, verkställa transaktioner mellan tillgångs- och skuldkonton samt budgetkonton eller konton i
kostnadsställebudgeten,
att den dagrapport som utgör sammandrag av transaktioner mellan kommunens postgirokonto, kontantkassa samt bankkonton, skall undertecknas av
kommunens kassaansvarig,
att ge ekonomichef Kenneth Holmgren och ekonomisekreterare Elaine
Abrahamsson ett generellt bemyndigande att vidtaga rättelser och bokslutstransaktioner mellan kommunens såväl rörliga konton som budgetkonton
under förutsättning att i sistnämnda fall samråd sker med den person som är
att betrakta som anslagsförvaltare
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§ 128 forts.
att vid byte av befattningshavare och vid längre ledigheter där vikarier utses,
gäller befattningshavaren alternativt vikarien som attestant/ersättare.
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 129

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
– HÖK 03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 134
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor träffades
den 28 maj med Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Överenskommelsen som gäller för tiden 2003-04-01 – 2005-03-31
omfattar för primärkommunernas del följande:
Förhandlingsprotokoll om HÖK 03 med nedan angivna bilagor:
Löneavtal 01
Allmänna bestämmelser – AB 01 i lydelse 2003-03-31 jämte bilagor
Centrala och lokala protokollsanteckningar
Centrala protokollsanteckningar
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. –
LOK 03
Förbundsstyrelsen rekommenderar kommun och berört
kommunalförbund besluta
att i anledning av träffad överenskommelse med Svenska
Kommunalarbetarförbundet - intill dess lokalt kollektivavtal träffats - för
tillämpning i kommunen fr. o. m. 2003-04-01 anta bestämmelser enligt
HÖK 03, samt
att efter framställning från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna
lokalt kollektivavtal - LOK 03- i enlighet med de centrala
förhandlingsprotokollet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
enligt förbundsstyrelsens rekommendation.
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
----K:\Protokoll\KS\030826.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

9 (33)

PROTOKOLL
2003-08-26

03ka158 0042

§ 130

Ekonomiska rapporter per maj 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 135
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt tekniska förvaltningens verksamhetsområde enligt
bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna rapporterna till kommunstyrelsen
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.
-----
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§ 131

Delårsbokslut per 30 juni 2003 för Norsjö kommun
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar information om det preliminära
delårsbokslut som är framtaget för första halvåret 2003.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 1 september kommer delårsrapporten
att delas ut och behandlas.
Kommunstyrelsen beslutar
att med skärpa framhålla att samtliga nämnder skall uppvisa en verksamhet i
ekonomisk balans vid årsskiftet 2003/2004
att socialnämnd och utbildnings- och fritidsnämnd ska till nästa sammanträde
med kommunstyrelsen i detalj redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå
ett noll- resultat.
-----
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§ 132

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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§ 132 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 ekonomiskt 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.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 136
Norsjö Utveckling AB har beslutat att medfinansiera Västerbottensportalen
med 50 % av kostnaden. Se bilaga.
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§ 132 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ansluta sig som medlem i Västerbottensportalen
att kostnaden för medlemskapet delas lika mellan Norsjö kommun och Norsjö
Utveckling AB
att medel anslås ur ID 1121 kommunstyrelsens förfogande
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 133

Näringslivspris 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 137
Ett näringslivspris har tidigare utdelats vartannat år vid kommunfullmäktiges
sista sammanträde. En skrivelse från arrangörsgruppen för näringslivsveckan
som kommer att hållas v. 39 har inkommit, där kommunen föreslås bidra med
lämplig prissumma för ändamålet. Se bilaga.
I budget för 2003 finns det avsatt 5 000 kronor på ID 1124, Näringslivspris.
I arrangörsgruppen medverkar:
Linda Marklund, PRIO 1
Elly Karlsson, Norsjö Utveckling AB
Berith Albertsson, Tillväxt genom Samverkan
Ann-Louise Nyström, SIKU
Anders Björk, Medan
Lena Bjursell, turistbyrån
Bertil Näslund, Lärcentra
Carina Eriksson, Arbetsförmedlingen
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera idag gällande bestämmelser för utdelning av kommunens
näringslivspris enligt följande:
-

Priset skall överlämnas till mottagaren i anslutning till den
näringslivsvecka, som de sista åren anordnats i kommunen
- Skulle ett sådant arrangemang utgå något år, skall priset delas ut vid
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året
- Utseende av mottagare av priset skall ske i samråd mellan kommunen
(kommunledningen) och Norsjö Utveckling AB
- Kommunfullmäktiges ordförande skall vara den som vid alla tillfällen
formellt överlämnar utmärkelsen
-----
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§ 134

Rådslag angående drift och underhåll av överfallsdammen i
Norsjöån
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 138
I årsplanen för Närhet i Glesbygd finns ett inslag som omfattar en aktivitet
benämnd rådslag.
I anslutning därtill har fråga väckts om det planerade rådslaget skulle omfatta
framtida drift och underhåll av den nyligen anlagda dammen i Norsjöån.
Denna fråga har engagerat många människor i kommunen, både
fastighetsägare som berörs av Norsjöns vattenstånd men även andra personer.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunchef Thorbjörn Olsson har i bilagda promemoria gjort en översiktlig
beskrivning hur rådslaget skulle kunna genomföras. Vid behandlingen av
detta ärende deltar även Närhet i Glesbygds projektledare Inge Sjölin med
ytterligare information.
Samtliga ledamöter uttrycker en positiv inställning till möjligheten att hålla
rådslag i någon viktig fråga på detta sätt.
Yrkanden:
Bertil Morén (v) yrkar att kommunstyrelsen låter genomföra ett kommunalt
rådslag med en omröstning om vem som ska stå för den framtida driften och
underhållet av överfallsdammen i Norsjövallen
att rådslaget ska genomföras i enlighet med upprättat PM, daterat 2003-08-25
att omröstningens resultat ska ingå som en del i beslutsunderlaget vid ett
kommande politiskt ställningstagande
att uppdraga till kommunstyrelsens arbetsutskott att med biträde av
projektledningen för Närhet i Glesbygd och kommunledningskontoret ansvara
för de politiska aktiviteter, som ska föregå rådslaget
att kostnaden för rådslaget fördelas mellan projektet Närhet i Glesbygd och
kommunledningskontorets IT-anslag.
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§ 134 forts.
Gudrun Gustafsson (c) yrkar att kommunstyrelsen låter genomföra ett rådslag
med omröstning om det är rätt eller inte att avsätta 27 000 000 kr. till en
idrotts- och fritidsanläggning samt 2 570 000 kr. i utökade årliga driftsanslag.
att rådslaget ska genomföras i enlighet med upprättat PM, daterat 2003-08-25
med den ändringen att omröstningsfrågan ska vara om det är det rätt eller inte
att avsätta 27 000 000 kr. till en idrotts- och fritidsanläggning samt
2 570 000 kr. i utökade årliga driftsanslag.
att uppdraga till kommunstyrelsens arbetsutskott att med biträde av
projektledningen för Närhet i Glesbygd och kommunledningskontoret ansvara
för de politiska aktiviteter, som ska föregå rådslaget
att kostnaden för rådslaget fördelas mellan projektet Närhet i Glesbygd och
kommunledningskontorets IT-anslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen biträder Bertil Moréns yrkande.
Votering begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för Bertil Moréns förslag
Nej-röst för Gudrun Gustafssons förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Bertil Moréns förslag. Se särskild omröstningsbilaga
Kommunstyrelsen beslutar
att låta genomföra ett kommunalt rådslag med en omröstning om vem som ska
stå för den framtida driften och underhållet av överfallsdammen i Norsjövallen
att rådslaget ska genomföras i enlighet med upprättat PM, daterat 2003-08-25
att omröstningens resultat ska ingå som en del i beslutsunderlaget vid ett
kommande politiskt ställningstagande
att uppdraga till kommunstyrelsens arbetsutskott att med biträde av
projektledningen för Närhet i Glesbygd och kommunledningskontoret ansvara
för de politiska aktiviteter, som ska föregå rådslaget
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§ 134 forts.
att kostnaden för rådslaget fördelas mellan projektet Närhet i Glesbygd och
kommunledningskontorets IT-anslag.
Mot beslutet reserverar sig Gudrun Gustafsson (c), Lennart Lundqvist (c),
Gunilla Lundgren (fp) och Dan Lidén (m). Skriftlig reservation bifogas.
-----
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§ 135

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 140
Kommuninvest erbjuder Norsjö kommun medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Kommuninvest är en ekonomisk förening som ägs av kommuner och
landsting. 130 av Sveriges kommuner och landsting är idag medlemmar i
föreningen.
Kommuninvest är förutom ett traditionellt finansiellt institut även en organisation för finansiellt arbete mellan kommuner. Syftet med verksamheten är
framförallt att uppnå goda villkor för medlemmarnas investeringsfinansiering.
Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet. De kommuner och
landsting som äger Kommuninvest avgör själva om de vill utnyttja dess
tjänster i form av gemensam upplåning. Samarbetsorganisationen ska
säkerställa kommunernas behov av finansiella tjänster till ett pris och kvalité
som återspeglar sektorns faktiska styrka och säkerhet helt i nivå med
nationens.
Kommuninvest strävar efter att åstadkomma effektivast möjliga finansieringslösningar för medlemmarna som låntagare samt erbjuda mervärden i
form av t.ex. kunskapsutbyte genom rådgivnings- och utbildningstjänster.
Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-31 lämnade
ekonomichef Kenneth Holmgren information om Kommuninvest och dess
verksamhet. Utifrån denna information fick ekonomichefen i uppdrag att till
Kommuninvest inge en intresseanmälan om medlemskap i föreningen.
Föreningens styrelse har vid sammanträde 2003-05-22 beslutat att erbjuda
Norsjö kommun medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige beslutar
att anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 180.000 kr som utgör
Norsjö kommuns medlemsinsats i föreningen
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§ 135 forts.
att teckna solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå
att i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk
förening ingå som part i regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes
ansvar för borgensåtagande regleras
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande som
ersättare och med kontrasignering av kommunchef Thorbjörn Olsson att
underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande
handlingar
att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse
kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ordförande som
ersättare
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras
med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk
förening
att Kommuninvest i Sverige AB (publ) medges rätt att använda Norsjö
kommuns vapen
att för ändamålet anvisa 180.000 kr ur tillgängliga likvida medel
att utgiften bokförs på baskonto 1620, aktier och andelar
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Ekonomichef Kenneth Holmgren lämnar ytterligare information i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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03ka062 0005

§ 136

Komplettering av taxa för bredbandskunder
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 141
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-29, § 12, fastställdes
nedanstående avgifter:
Anslutningsavgift hushåll:
3 000 kr inkl. moms (Projekt Ettan 2 500 kr inkl. moms)
Anslutningsavgift företag:
6 000 kr exkl. moms (Projekt Ettan 5 000 kr exkl. moms)
Anslutningsavgift flerfamiljshus:
6 000 kr exkl. moms. Om Norsjö kommun installerar switch i fastigheten
tillkommer 400 kr exkl. moms per lägenhet.
Månadsavgift fibernät hushåll:
250 kr/månad inkl. moms (För närvarande 190 kr/månad inkl. moms)
Trafikmängden begränsas till 5 000 Mbyte per månad.
Månadsavgift data via kabel TV-nät:
150 kr/månad inkl. moms (För närvarande 60 kr/månad inkl. moms,
subventionerat genom NIG-projektet) Trafikmängden begränsas till 5 000
Mbyte per månad
Månadsavgift företag:
Från 500 kr/månad exkl. moms . (För närvarande från 400 kr/månad exkl.
moms) Avgiften baseras på antalet anslutna datorer och typ av trafik.
Anslutningsavgifterna baseras på kostnaden för kabel och utrustning inom den
anslutna fastigheten. Denna del är ej bidragsberättigad i projektet.
Månadsavgifterna baseras på kostnaden för drift och underhåll av datanäten
samt kostnad för anslutning mot Internet. Räntor och avskrivningar
motsvarande den del av investeringarna som finansierats av kommunala medel
har räknats in i kalkylen.
Anslutningsavgifterna ska gälla från och med 2003-05-01 och månadsavgifterna från och med 2004-01-01.
Avgifter för trafikmängd över 5000 Mbyte har ännu inte fastställts.
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§ 136 forts.
Det har nu även visat sig att kunder säger upp sitt abonnemang för vintern och
kopplar sedan in för sommaren, vilket medför administrativa och ibland
praktiska åtgärder för återinkopplingen.
Projektledare Karl- Axel Nygren föreslår därför att en avgift på förslagsvis 1
500 kronor fastställs för återinkoppling. Avgift för trafikmängd utöver 5000
Mbyte föreslås bli 20 kr/månad och 1000 Mbyte.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera gällande taxa för bredbandskunder enligt följande:
Avgift för återinkoppling av anslutning
Avgift för trafikmängd utöver 5 000 Mbyte
-----

1 500 kr
20 kr/mån och 1000 Mbyte

Kommunstyrelsen 2003-08-26
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den
ändringen att avgift för trafikmängd utöver 5 000 Mbyte ska vara 30 kr/mån
och 1 000 Mbyte
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförandens proposition på bifall
respektive avslag på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller
ändringsyrkandet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera gällande taxa för bredbandskunder enligt följande:
− Avgift för återinkoppling av anslutning
− Avgift för trafikmängd utöver 5 000 Mbyte
-----

1 500 kr
30 kr/mån och 1000 Mbyte
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§ 137

Begäran om tilläggsanslag för utbildnings- och fritidsnämnden
med anledning av ökat barnomsorgsbehov i Norsjövallen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 142
Barnomsorgsbehovet i Norsjövallens upptagningsområde har ökat kraftigt.
Inför höstterminen 2003 är det över 20 barn som behöver barnomsorg i en
lokal anpassad för 15 barn.
Utbildnings- och fritidsnämnden har efter samråd mellan förtroendevalda,
tjänstemän och föräldragruppen i Norsjövallen beslutat, 2003-06-18 § 115, att
från och med augusti 2003 inrätta ytterligare en förskoleavdelning i
Norsjövallen.
För detta ändamål kommer en trerumslägenhet att hyras av Norsjölägenheter
AB till en hyreskostnad av 5000 kr/mån inklusive uppvärmning.
En tjänst som förskollärare (1.0) inrättas och medel till förstärkning i befintlig
verksamhet motsvarande 0.80 tjänst, så länge behov finns, till en kostnad av
530 000 kr.
Nämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
tilläggsanslag för ökad driftskostnad med 246 000 kronor för år 2003.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna ärendet utan eget yttrande till kommunstyrelsen
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Maud Stenmark samt
utbildnings- och fritidschef Max Bohman lämnar en redovisning av de
åtgärder som nämnden vidtagit för att försöka begränsa kostnaderna för
verksamheten.
Yrkande
Lars-Åke Holmgren (kd) yrkar med biträde av Bertil Morén (v) och Gunilla
Lundgren (fp), att föreslå kommunfullmäktige att inte lämna bifall till
utbildnings- och fritidsnämndens anhållan om tilläggsanslag.
Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförandens proposition på bifall
respektive avslag på Lars-Åke Holmgrens yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
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§ 137 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att inte lämna bifall till utbildnings- och fritidsnämndens anhållan om
tilläggsanslag.
-----
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03ka308 0314

§ 138

Ansökan om särskilt driftsbidrag – enskilda vägar 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11 § 139
Inventering har gjorts av behovet för underhåll av enskilda vägar inom
kommunen.
Av följande lista framgår den bedömning som gjorts och som inlämnats till
Vägverket för beslut om statsbidrag:
Vägobjekt
AC 30 Grenväg Gårdbäck
AC 31 Granliden – Lidträsk
AC 242 Lövlund
AC Rörträsk
AC 2148 Gransjö – Tjärnbäck
AC 2254 Bjurträsk – Bjurbacken
AC 2373 Näset
Summa

Beräknad Statsbidrag
kostnad Kkr
60%
60,5
36,3
97,5
58,5
113,9
68,3
39,2
23,5
77,5
46,5
51,2
30,7
71,5
42,9
511,3
306,7

Finansiering:
Total kostnad
Statsbidrag 60 %
Kommunens kostnad

511,3
306,7
204,0

Kommunens finansiering, 204,0 kkr föreslås att lösas enligt följande:
150,0 kkr finns ombudgeterade från 2002 års budget
54,0 kkr tas från årets driftbudget konto ID 3121
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ombudgeteringar.
----Kommunstyrelsen 2003-08-26
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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02ka168 0710

§ 139

Information om marknadsföringsprojektet ”Destination Norsjö”
Kommunchef Thorbjörn Olsson lämnar en kort information om hur arbetet
med marknadsföringsprojektet ”Destination Norsjö” fortlöper.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information.
-----
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99ka122 1150

§ 140

Information om Närhet i glesbygd efter 2003-12-31
Närhet i Glesbygds projektledare Inge Sjölin lämnar en kort information om
främst modemkundernas situation.
Mer information i ärendet kommer vid arbetsutskottets sammanträde
2003-09-01.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 141
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Åke Eriksson
03ka324 0345
03ka200 0345
03ka322 0345

Förköps intyg
Bulten 2
Muttern 1
Norsjö 14:35

03ka283 0345
03ka384 0345
03ka379 0345

Båtfors 2:28
Avaliden 1:29
Långnäs 1:7

03ka332 0345
03ka394 0345

Norsjö 13:111
Norsjö 13:84

Mikael Lindfors
03ka361 0345
03ka368 0345

Förköpsintyg
Svansele 10:1
Svanfors 1:18

Åke Eriksson
03ka282 0345

Yttrande
Förvärv av Fagerkälen 1:5

Thorbjörn Olsson
01ka373 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
Svansele Vildmarkscenter AB

Jan Lindberg
03ka268 0361
03ka267 0361
03ka337 0361
03ka338 0361

Bostadsanpassningsbidrag

Ivan Grundström
03ka114 0210

Antagande av entreprenörer
Om- och tillbyggnad av Vinkelbo (kv.
Sjukstugan 2) för korttidsboende

Lena Andersson
03ka396 0029

Anmälan av facklig förtroendeman
Lärarförbundet

Göran Hedman

Antagande av anbud vid
entreprenörsupphandling
Dr El AB (Gatubelysningsanläggning i
Kattisberg)

03ka401 0313
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§ 141 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-05-26
00ka141 0110
§ 91 Resanderabatt för studerande
03ka176 0340
§ 92 Stationshuset i Bastuträsk
03ka227 0000
§ 93 Marknadsföring av inlandskommuner
03ka279 0311
§ 94 Ansökan om vägbelysning vid väg 370
03ka271 0010
§ 95 Inbjudan till nominering av Årets
ungdomskommun.
03ka281 0810
§ 96 Bidrag för anordnande av landskamp –
Norsjö IF
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-06-16
98ka001 0108
§ 118 Yttrande över överklaganden av
anläggningsförrättning berörande överfallsdamm
i Norsjöån m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-08-11
03ka385 0701
§ 120, bidrag för genomförande av aktiviteter i
samband med handikappåret 2003.
03ka226 0014

§ 122, Remiss av vägverkets redovisning av
uppdrag om enskilda vägar

03ka333 0009

§ 124, Förnyelse av koncession för befintlig 400
kV ledning Vargfors – Hjälta

03ka342 0710

§ 125, ansökan om medlemskap i Nationellt
Healthy Cities nätverk

03ka346 0710

§ 127, Erbjudande att tävla i SM i livskvalitet

03ka062 0005

§ 129, IT-anslutningar utanför fastställt ITinfrastrukturprogram

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
------
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§ 142
Delegationsbeslut – personalärenden
Juni och juli 2003
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Brännström Lena
Bäcklund Thim
Eriksson Maria
Forsell Bertil
Grahn Frohm Gunnel
Holmgren Kenneth
Holmström Kristina
Dahlbäck Ulf
Jakobsson Per-Erik
Larsson Birgitta
Larsson Karin
Larsson Ulrika
Lidén Ann-Brit
Norman Majlis
Olsson Thorbjörn
Nordqvist Anita
Nyström Karl A
Pettersson Monica
Sjöström Magdalena
Skoogh Mats
Öhman Östen
Anställande av tillsvidaranställd personal
Berggren Staffan
Boman Max
Eriksson Maria
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Larsson Birgitta
Lidén Ann-Britt
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Holmström Kristina
Jakobsson Per-Erik
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§ 142 forts.
Öhman Östen
Omreglering av anställning
Lena Andersson
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 143
Delgivningar
Arbetsmarknadsverket
03ka339 0010

Bergsstaten
02ka255 0010

Arbetsmarknadsverkets verksamhetsberättelse
2002.

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Gumboda nr 1003.

03ka315 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningtillståndet Gumboda nr 1004.

00ka139 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Svanfors 1.

00ka140 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningtillståndet Svanfors nr 2.

02ka258 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Nickmyran nr 100

00ka148 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Svanfors nr 4

02ka257 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Rengård nr 1003

02ka303 0010

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Örträsk nr 100.

Telia
03ka311 0710

Erbjudande att överta ansvar för telefonautomat i
Kvarnåsen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
03ka310 0010
Tillstånd till fortsatt täktverksamhet inom
fastigheten Åliden 1:19
03ka378 7600

Inbjudan att delta i miljömålsprojekt;
Metodikbeskrivning av CO2 – beräkningar
kopplat till miljömålet – Begränsad
klimatpåverkan.
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§ 143 forts.
02ka197 0106

Förslag till Länstransportplan för Västerbottens
län 2004-2015.

Rörelsen mot samhällets sönderfall
03ka305 0710
Information om alternativ hemsida.
Bygg- och miljönämnden
03ka345 0710
Bygg- och miljönämndens brukarundersökning
2002.
Finansdepartementet
03ka340 0710

Regeringsbeslut 030605 – Statsbidrag till
kommuner med höga LSS-kostnader 2003.
Norsjö kommun erhåller 2 500 000 kr för 2003.

03ka328 0710

Information om Kommundelegationen.

02ka082 0106

Bidrag för främjande av samverkan mellan
kommuner och mellan landsting med
befolkningsminskning.

Wilhelm Julke
03ka349 0010

Brev angående läkares oro för faktaupplysning
för riskerna med mobiltelefoni.

Svenska kommunförbunde t
03ka350 0010
Idéskrift om kommunerna och miljömålen.
03ka348 0010

Politikernätverket Forum Sverige – anmälan
respektive förlängning av medlemsskap

03ka375 0010

Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

03ka374 0010

Gemensam nämnd inom vård och
omsorgsområdet

Vägverket
03ka090 0009

Fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg
712 Hällnäs – Bastuträsk, delen Åsträsk –
Bastuträsk (Kattisträsk, km 60/300 – 61/000).
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§ 143 forts.
03ka102 0010

Hushållningssällskapet
00ka384 1150

Banverket
03ka041 0009

Fastställelse av arbetsplan för ombyggnad och
omläggning av väg 785 Klysterberg – Norsjö,
delen Avaliden – Norsjö, samt indragning av väg.

Delredovisning – Utveckling av
livsmedelsföretagande i Västerbotten perioden
januari – april 2003.

Framtidsplan för järnvägen

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet
03ka403 0010
Vuxna och barn och ungdom med psykiska
funktionshinder – ansvarsfördelning mellan
kommun och landsting
03ka404 0010

Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller
bostad enligt Sol, LSS m.m.

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