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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 14 oktober 2003 kl. 09.00-13.50
Gruppmöte måndagen den 13 oktober 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Mikael Lindfors (s), ordförande
Lars-Åke Andersson (c), tjänstgörande ersättare för Gudrun Gustafsson (c)
Lennart Lundqvist (c)
Britthelen Almquist (kd)
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
Bernt Nilsson, projektledare samverkansprojekt § 162
Christina Larsson och Dorina Larsson, projektledare för Det värdefulla
arbetet § 163

Utses att justera

Gunilla Lundgren

Justeringens tid och plats

Kommunkontoret torsdagen den 16 oktober 2003

Underskrift

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

Paragrafer:

161 - 179

Siv Bäckström, sekreterare

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

Mikael Lindfors, ordförande
.................................................................................................

Gunilla Lundgren, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-10-14

Anslaget uppsatt

2003-10-17

Anslaget nedtages 2003-11-03

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

.......................................................................................................................
Siv Bäckström
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§ 161
Dagordning
Dagordningen godkänns med nedanstående tillägg:
•
•
•
-----

Hyra av optofiberförbindelse
Valda delar av kommunens anpassningsprogram
Reviderad tidsplan för arbetet med budget 2004
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§ 162
Information om samverkansprojekt
Under innevarande år har Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner etablerat ett
mera formellt samarbete i syfte att skapa bättre förutsättningar för en positiv
utveckling i den norra länsdelen. Arbetet ska också främja kompetensutveckling
och kvalitet i den kommunala verksamheten. Till utvecklingsarbetet har
finansdepartementet lämnat ett bidrag på
300 000 kronor. Arbetet kommer att ledas av respektive
kommunstyrelseordförande och vice ordförande i de tre kommunerna och
bedrivas i projektform. Projektarbetet ska bedrivas under i första hand en
tvåårsperiod.
Bernt Nilsson som är projektledare lämnar ytterligare information vid dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 163

Information om ”Det värdefulla arbetet”
Christina Larsson och Dorina Larsson informerar om arbetet med projektet ”Det
värdefulla arbetet”
Syftet är att öka kompetens och chans till anställning för de personer som idag
står utanför arbetsmarknaden i Norsjö kommun.
Projektet sträcker sig över perioden 1 augusti 2002 – 30 mars 2004
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lämnad information
-----
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§ 164

Ansökan om medfinansiering till projekt ”Akademiker i företag”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 164
Uminova Center AB anhåller om medfinansiering av projektet ”Akademiker i
företag” med totalt 120 000 kronor fördelat på följande sätt:
2003
2004
2005
Totalt

40 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
120 000 kr

Syftet med projektet är att verka för att utveckla det befintliga näringslivet i
regionen och att öka samarbetet mellan företag i norra Sverige och
universitet/högskolor. Detta genom att driva företagens egna utvecklingsprojekt
genom studenter i slutet av sin utbildning, de som är nyutexaminerade samt
forskare. Målet är att ta fram beslutsunderlag i av företagen prioriterade
utvecklingsprojektet. I en förlängning kan det innebära nya arbetstillfällen och
studenter kan lockas till nya orter och erbjudas tillfälle till fortsatt anställning.
Projektet beräknas pågå 2003-01-01—2006-12-31.
Uminova Center ger möjlighet att starta och driva utvecklingsprojekt som
företagsledare inte själva har tid med, men som ända kan vara kommersiellt
intressanta.
Det finns tre typer av tjänster inom ”Akademiker i företag”:
Studenter som gör examensjobb
JobbEtt – första jobbet efter studierna, d.v.s nyutexaminerade studenter som
projektanställs av Uminova Center AB men som jobbar under företagens
arbetsledning med ett utvecklingsprojekt
Forskare i företag – forskare med specialkunskap som jobbar med projekt som
kräver lite djupare kunskaper inom aktuellt ämnesområde.
Se bilaga.
Norsjö Utveckling AB har tagit del av projektinformationen och ställer sig
positiv till kommunens medverkan i projektet och beslutat att delfinansiera
projektet med 50% (20 000 kronor/år). Finansieringen gäller för år 2003-2005.
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§ 164 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt ”Akademiker i företag” med 20 000 kronor per år för
åren 2003, 2004 och 2005- totalt 60 000 kronor
att medel för ändamålet tas ur ID 1901 medfinansiering EU-projekt
att kostnaden påföres ID 1987, Akademiker i företag
att för projektet fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
att som beslutsattestant utse Ingrid Ejderud-Nygren med Thorbjörn Olsson som
ersättare
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
----
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§ 165

Byte av ägare för projekt ”Akademiker i företag” och begäran om
godkännande av överföring av finansiering
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 165
Uminova Center AB har med anledning av en omorganisation inom universitetet
överlåtit projektägarskapet för Akademiker i Företag till Umeå Universitet.
Projektägarbytet innebär att all finansiering av projektet skall flyttas över till
den nye ägaren. Till detta krävs samtliga finansiärers godkännande, varför
Norsjö kommun har att godkänna överföring av finansiering enligt bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att tidigare fattat beslut om medfinansiering av projektet Akademiker i företag
får överföras från Uminova Center AB till projektets nya ägare, Umeå
Universitet.
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 166

Beslutsattestant/ersättare för projekt ”Alternativa arbetsplatser”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 166
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestanter samt fastställa ansvarsområde
för nedanstående nytillkomna konto
ID 1986

Alternativa arbetsplatser

Arbetsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1986 utse Ingrid Ejderud-Nygren samt Thorbjörn
Olsson som ersättare
att för projektet fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 167

Lokala utvecklingsprogram för kommersiell service
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 167
Enligt den regionalpolitiska propositionen är ett av målen att alla delar av landet
ska ha en god servicenivå. Inom ramen för detta politiska beslut ingår att inrätta
lokala utvecklingsprogram för kommersiell service. Bakgrunden till dessa
satsningar är att det sker en försämring av tillgängligheten till kommersiell
service i gles- och landsbygder. Dessa utvecklingstendenser är bland annat
relaterade till de demografiska förändringarna.
För att kommunerna lättare ska kunna påverka den utveckling som sker är
planering en del av beredskapen. För att tydliggöra behovet av service i
glesbygd ska lokala utvecklingsprogram upprättas. På så sätt kan problem eller
möjligheter lättare överblickas och åtgärder kan sättas in för att förhindra
ytterligare försämringar i servicestrukturen. Genom detta har kommunerna
större möjlighet att påverka detaljhandels strukturutveckling.
Enligt riksdagens beslut skall de lokala utvecklingsprogrammen ligga till grund
för stödet till kommersiell service. De lokala utvecklingsprogrammen kan ses
som en fördjupad varuförsörjningsplan och ska tas i samråd med lokalt
partnerskap. De lokala handlingsprogrammen ska ta hänsyn till miljöaspekter
samt ha ett jämställdhetsperspektiv.
Länsstyrelsens styrelse kommer att fastställa de lokala handlingsprogrammen
för kommersiell service den 1 december 2003, och programmen kommer sedan
att gälla från och med januari 2004.
Kommunsekreterare Lena Brännström presenterar ett förslag till lokalt
utvecklingsprogram för Norsjö kommun vid sammanträdet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till lokalt utvecklingsprogram för kommersiell
service
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
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§ 168

Budkavle om strandskydd
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 168
Norsjö kommun har fått ta del av en budkavle som startades den 11 augusti i
Skinnskattebergs kommun. Den handlar om vissa lättnader och/eller mer lokalt
inflytande i strandskyddsfrågan för skogslänen. Tanken är att få många
företrädare för kommuner och skogsindustrin att stå bakom detta upprop,
utveckla aktiviteter kring det och slutligen under lämpliga former överlämna
budkavlen till representanter för statsmakterna.
Målgruppen för denna omgång är kommuner från norra Västmanland och norrut
och skogsindustriföretag i samma område.
Norsjö kommun har erbjudits möjlighet att stödja innehållet i denna budkavle.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att underteckna och stödja uppropet
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 169

Ändrat ID för underhållsåtgärder – sport- och simhall samt
fotbollshall
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 169
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-06-24 § 37 beslutades att
kostnaderna för de planerade underhållsåtgärderna på kommunens sport- och
simhall samt fotbollshall skall påföras befintliga underhållskonton (ID).
För att renodla denna kostnad föreslår kommunledningskontoret att dessa
specifika underhållsåtgärder påföres nya egna konton (ID) enligt följande:
Underhållsåtgärder fotbollshall
Underhållsåtgärder sim- och sporthall

350 000 kr
4 600 000 kr

ID 3904
ID 3905

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förändringen, samt
att utse teknisk chef Göran Hedman som beslutsattestant med Kenneth Larsson
som ersättare för ovan angivna ID
att utse Göran Hedman som ekonomiskt ansvarig för dessa åtgärder
(Ansvarsområde 232, fastigheter, lokaler, bostäder)
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 170

Ekonomiska rapporter per augusti 2003
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 170
Ekonomiska rapporter för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
verksamhetsområde samt tekniska förvaltningens verksamhetsområde enligt
bilaga.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna
---Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag samt
att med anledning av det förväntade underskottet för kommunfullmäktige har
vid dagens sammanträde ett besparingsförslag behandlats som särskild punkt, se
§ 171.
-----
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§ 171

Valda delar av kommunens anpassningsprogram
Kommunens ledningsgrupp för anpassningsåtgärder (= kommunstyrelsens
arbetsutskott) har vid möte 2003-10-06 bearbetat ett förslag till
anpassningsprogram för Norsjö kommun.
För att två av förslagen ska få effekt på årets resultat, som i prognos på årsbasis
uppvisar ett underskott, erfordras att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde
tar upp dessa frågor till behandling.
1 Åtstramningsprogram
Med anledning av det förväntade negativa årsresultatet för kommunen i sin
helhet uppgående till –1,5 miljoner kronor och den oroande budgetavvikelsen
föreslås att samtliga nämnder aktivt och på ”bred front” deltar i
anpassningsarbetet och vidtar följande åtgärder:
•

Restriktiv prövning av all inköpsverksamhet. Förslaget innebär att inköp av
varor och tjänster generellt skall prövas ytterst restriktivt och endast
genomföras i de fall de är absolut nödvändiga för den löpande
verksamheten.

•

Restriktiv prövning av samtliga nyanställningar. Omfattar både tillsvidareoch visstidsanställningar (Vikarier och extrapersonal).

•

Stor återhållsamhet vad gäller övriga kostnadsposter.

Beslutet gäller fr.o.m. 2003-10-07—2003-12-31.
Kontrollen att denna restriktion efterlevs skall åvila nämnderna och
förvaltningscheferna. Analyser och genomgångar om hur den föreslagna
åtstramningen skall genomföras inom respektive verksamhetsområde skall
skriftligen dokumenteras och fortlöpande rapporteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
2. Ändring av tid för kommunfullmäktiges gruppmöte och sammanträde
I syfte att minska kostnaderna för kommunfullmäktige detta år har diskussioner
förts om att förlägga kommunfullmäktiges återstående gruppmöten till kvällen
innan sammanträdet samt att senarelägga sammanträdena till kl. 18.00 istället
för kl. 17.00.
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§ 171 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat åtstramningsprogram
att som sparförslag rekommendera kommunfullmäktiges presidium att förlägga
gruppmöte inför kommunfullmäktige till kvällen före sammanträdet samt att
senarelägga fullmäktigesammanträdet till kl. 18.00
att uppdra till kommunledningskontoret att kontakta kommunfullmäktiges
presidium i ärendet
att ett mer detaljerat besparingsprogram kommer att presenteras för
kommunstyrelsen vid nästa sammanträde 2003-11-11.
-----
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§ 172

Reviderad tidsplan för arbetet med budget 2004
På grund av att arbetet med budget 2004 samt plan för 2005-2006 har försenats
har ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerats den 18 december.
Detta innebär i sin tur att arbetsutskottets sammanträde den 1 december flyttas
till den 26 november samt att kommunstyrelsens decembersammanträde flyttas
till den 9 december.
Kommunstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna den reviderade tidsplanen för kommunstyrelsen och
dess arbetsutskott.
-----
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§ 173

Ansökan om medfinansiering av projekt ESSet, Elektronisk
samhällsservice, etapp 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 171
Syftet med projektet är att på ett samordnat och kraftfullt sätt åstadkomma en
utveckling av funktioner för elektronisk samhällsservice i samtliga 15
kommuner i Västerbottens län. De kommuner som deltar i projektet ska även
kunna samverka för att underlätta kunskapsinhämtning och för att sprida
erfarenheter.
Projektet ska göra Västerbotten till ett av de ledande länen i landet när det gäller
elektronisk samhällsservice.
Kommunernas ansökan om att delta i projektet ska åtföljas av en ”vision för
elektronisk samhällsservice” där kommunens visioner och helst ambitioner för
en utveckling mot en nätverksförvaltning tyd liggörs.
Målet för projektet är att:
• Åtta kommuner i länet har minst två fungerande funktioner för
elektronisk samhällsservice
• Fem kommuner i länet har funktioner för elektronisk samhällsservice
som anses tillhöra steg två i Statskontorets utvecklingstrappa
• Minst två kommuner i länet har funktioner för elektronisk
samhällsservice som anses tillhöra steg 3 i Statskontorets
utvecklingstrappa.
Under projekttiden ska alla 15 kommuner i länet, ensamma eller tillsammans
med en eller flera andra kommuner i länet, aktivt delta i projektet.
Projektaktiviteterna ska vara inriktade mot ett eller flera av följande alternativ:
•

Effektivare kommunförvaltning och därmed bättre hushållning med
skattemedel
• Vitalisering av den demokratiska processen, ett brukarinflytande.
• Ökad tillgänglighet och förbättrad service till allmänheten genom att
komplettera de traditionella kanalerna för offentlig service med modern
informationsteknik.
Minst två kommuner ska genomföra försök att uppnå funktionen enligt steg tre i
Statskontorets utvecklingstrappa.
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§ 173 forts.
Arbetet i projektet ska så långt som möjligt använda sig av nationella
gemensamma tekniska lösningar och beskrivningar så att jämförelse kan göras
nationellt på regional och lokal nivå.
Projektägare är Kommunförbundet i Västerbotten och IT Västerbotten kommer
att leda och samordna projektet.
Önskad medfinansiering från Norsjö kommun är:
2003
2004
2005
Totalt

2 511 kr
48 943 kr
48 943 kr
100 397 kr

Projekttiden är 2003-10-01 – 2005-11-30.
Yrkanden
Mikael Lindfors (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Norsjö kommun
medfinansierar projekt ESSet enligt upprättat medfinansieringsförslag
Lennart Lundqvist (c) yrkar med biträde av Anders Nilsson (c) att
kommunstyrelsen beslutar att inte medfinansiera projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
arbetsutskottet bifaller Lennart Lundqvists förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inte medfinansiera projekt ESSet.
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Yrkanden
Mikael Lindfors (s) yrkar med biträde av Lars-Åke Holmgren (kd) och Bertil
Morén (v) att Norsjö kommun medfinansierar projekt ESSet enligt upprättat
medfinansieringsförslag
Lennart Lundqvist (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
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§ 173 forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att
kommunstyrelsen bifaller Mikael Lindfors yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt ESSet med 2 511 kronor för år 2003, 48 943 kronor
för år 2004 och 2005, totalt 100 397 kronor.
att medel för ändamålet tas ur ID 1901, medfinansiering EU-projekt
att kostnaden påföres ID 1994, projekt ESSet
-----
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§ 174

Ansökan om medfinansiering av projektet FemEttan.företag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 172
Företagarna i Västerbotten har under 2001-2002 genomfört ett projekt,
Ettan.kompetens fas 1 och fas 1b, för att skapa individuella IT- utvecklingsplaner
i kustregionen i länet. Projektet har finansierats med bl.a. medel från Nuteks
satsning IT.SME.se.
Projekten har varit framgångsrika och fått positivt gensvar hos deltagande
företag, företagsorganisationer och hos IT Västerbottens styrelse som företräder
IT-utvecklingen i länet.
Företagen har därmed skapat ett ”körschema” och en prioriteringsordning av hur
en kommande kompetensutveckling skulle kunna genomföras, men inga direkta
kompetensutvecklingsinsatser för företagen har genomförts i dessa projekt.
ALMI företagspartner vill därför genomföra kompetensutveckling för totalt ca.
300 företag i länets alla kommuner samt pilotprojekt där den nya kompetensen
används.
Syftet med storprojektet FemEttan.företag är att på ett samordnat och kraftfullt
sätt genomföra kompetenshöjande åtgärder utifrån en individuell aktuell ITutvecklingsplan för varje enskilt företag samt att genomföra pilotprojekt där den
uppnådda kompetensen ska användas operativt.
Målgruppen är företag i Västerbottens län som har aktuell IT-utvecklingsplan.
Önskad medfinansiering från Norsjö kommun är:
2003
2004
2005
Totalt

180 kr
12 410 kr
12 410 kr
25 000 kr

Projektägare är ALMI Företagspartner. IT Västerbotten kommer att leda och
samordna projektet.
Projekttiden är 2003-10-01 – 2005-31-31.
Norsjö Utveckling har fått ta del av handlingarna och besked om eventuell
medfinansiering från NUAB väntas innan kommunstyrelsens sammanträde
2003-10-14.
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§ 174 forts.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till medfinansiering av projektet enligt förslag under
förutsättning att Norsjö Utveckling AB svara för 50 % av denna kostnad.
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Norsjö Utveckling AB har vid ett styrelsemöte diskuterat projekt
FemEttan.företag och beslutat att inte delta i medfinansieringen av detta projekt.
Med anledning av Norsjö Utveckling AB:s ställningstagande yrkar Mikael
Lindfors (s) att kommunen inte medfinansierar projekt FemEttan.företag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets yrkande och Mikael Lindfors
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Lindfors yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte medfinansiera projekt FemEttan.företag.
-----
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§ 175

Förlängning av nyttjandetid av bygdeavgiftsmedel – Norsjö
Allhallsförening
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29 § 174
Norsjö kommun har beviljat Norsjö Allhallsförening ett bidrag på 291 348
kronor som delfinansiering i ”Etapp I Allhallsbyggnation – servicebyggnad”.
Enligt beslutet har bidragsbeslutet förfallit om bidraget inte nyttjas före 200304-11.
Norsjö Allhallsförening anhåller i bifogad skrivelse att nyttjandetiden får
förlängas ett år, t.o.m. 2004-04-11. Vidare önskar föreningen att beviljat bidrag
enligt ovan samt beviljat bidrag på 177 000 kronor för i princip samma ändamål,
får nyttjas som delfinansiering i den av kommunfullmäktige 2003-06-24 § 37
beslutade idrottsanläggningen i Norsjö samhälle.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Norsjö Allhallsförenings framställan.
----Kommunstyrelsen 2003-10-14
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 176

Ansökan om hyra av optofiberförbindelse
LäNet Västerbotten Data och Tele AB ansöker om att få hyra s.k. ”svarta
optofiberförbindelser” (d.v.s. passiv optisk fiber utan aktiv utrustning) för ACNet-trafik i det regionala fysiska fibernätet i Västerbottens län.
I bifogat avtalsförslag finns önskade förbindelser redovisade.
Förbindelserna ägs dels av kommunerna och dels av Svenska Kraftnät eller
infrastrukturägare som Svenska Kraftnät har avtal med.
Beslut i ärendet önskas senast 24 oktober 2003.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till avtal om kommunikationsförbindelse mellan
Norsjö kommun och Länet Västerbotten Data och Tele AB.
-----
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§ 177
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Thorbjörn Olsson
03ka478 0132
03ka479 0132

Yttrande – Landsbygdsstöd
Norsjö Såg AB
Norsjö Betong AB

Lena Brännström
02ka286 0132

Yttrande bet. kommersiell service
Handlarn i Kvarnåsen ek. förening

Lena Brännström
03ka455 0009

Yttrande till Hemvärnet
Antagande av hemvärnsmän

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-09-29
03ka477 0040

§ 160 Infriande av borgensåtagande

03ka439 1150

§ 161 Avslag om medfinansiering av BioFuel
Region

03ka468 1650

§ 173 Förlängning av avtal

Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
-----
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§ 178
Delegationsbeslut – personalärenden
September 2003
Anställande av visstidsanställd personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Brännström Lena
Eriksson Maria
Dahlbäck Ulf
Grahn-Frohm Gunnel
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Jacobsson Per-Erik
Johansson Anette
Jonsson Mats
Larsson Birgitta
Larsson Ulrika
Lidén Ann-Britt
Norman Mai-Lis
Nyström Karl
Olsson Thorbjörn
Pettersson Moniqa
Skoogh Mats
Ström Gerd
Anställande av tillsvidaranställd personal
Grahn-Frohm Gunnel
Holmström Kristina
Lidén Ann-Britt
Pettersson Moniqa
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Berggren Staffan
Boman Max
Eriksson Maria
Nyström Karl
Pettersson Moniqa
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
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§ 179
Delgivningar
Hushållningssällskapet
00ka384 1150

Advokatbolaget Facere
03ka426 0000

Delredovisning perioden maj – augusti 2003 –
Utveckling av livsmedelsföretagande i
Västerbottens län

Information om Norsjö Näringsliv AB i
likvidation.

Länsstyrelsen i Västerbottens län
02ka402 0132
Slutligt beslut om beviljat landsbygdsstöd – Nya
Norsjö Betong AB
03ka463 0314

Beslut om objekt inom förlängd planeringsperiod
för byggande av enskilda vägar.

02ka134 0014

Dispens från gällande byggnadsförbud för
ombyggnad av väg 841, Långträsk – Kedträsk
inom Norsjö kommun

Brinet AB och IT4U Sweden AB
03ka213 0005
Angående driften av inlandskommunernas
bredbandsnät.
Vägverket
03ka401 0313

Regeringskansliet
03ka459 1700
Bergsstaten
01ka343 0010

Umeå Tingsrätt
98ka001 0108

Tillstånd enligt 43 § Väglagen för uppförande av
vägbelysning längs väg 787 i Kattisberg, Norsjö
kommun.

Studieresa till Österrike.

Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Brännberget nr 100

Utslag i Fastighetsdomstolen 2003-09-26
angående anläggningsförrättning för
överfallsdamm

K:\Protokoll\KS\031014.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-10-14

26(26)

§ 179 forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
-----
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